
آزمايش هاي تعداد بيش�تري از افراد مشكوك 
به كرونا مثبت گزارش شده و بنا بر اعالم وزارت 
بهداشت عالوه بر قم ابتالي چهار نفر به ويروس 
كرونا در تهران نيز تأييد ش�ده است. همچنين 
به گفته مس�ئوالن وزارت بهداشت منشأ ورود 
كرونا به قم احتماالً كارگران چيني شاغل در اين 
ش�هر بوده اند. حاال ويروس كرونا از يك  طرف و 
شايعات مرتبط با اين ويروس از سوي ديگر در 
حال گسترش  هستند. بازار داغ شايعه ها درباره 
كش�ندگي كرونا بازار برخي از اقالم و كاالها را 
همچون ماسك داغ كرده و موجب شده تا ماسك 
هم ناياب و هم قيمتش سر به فلك بگذارد! اين در 
حالي است كه ابتال به ويروس كرونا تنها با رعايت 
اصول بهداشتي اوليه همچون شستن دست ها 
يا نگه داشتن جلوي دهان و بيني هنگام عطسه 
يا سرفه قابل پيشگيري اس�ت و برخالف بازار 
سياه ايجادشده براي ماسك، استفاده عمومي 
از ماس�ك به هيچ عنوان ضروري نيس�ت و در 
صورت نياز نيز ماسك معمولي كفايت مي كند. 
آخرين خبرهللا از افزايش موارد ابتللا به ويروس 
كرونا در كشللور حكايللت دارد. براسللاس آخرين 
نتايج آزمايش هاي انجام شللده ابتللاي ۱۳ مورد 
جديد از نظر ابتا به ويروس كرونا براساس شواهد 
آزمايشگاهي تا امروز قطعي شده و دو بيمار جديد 
از اين افراد جان خود را از دست داده اند. آنطور كه 
كيانوش جهانپللور، رئيس مركللز روابط عمومي و 
اطاع رساني وزارت بهداشت مي گويد، با توجه به 
همزماني شلليوع آنفلوآنزاي فصلي و نگراني هاي 
ايجاد شده در بين مردم در مورد ويروس كرونا ظرف 
روزهاي گذشته، هزاران نفر به كلينيك ها و مراكز 
بهداشتي و درماني مراجعه كرده اند كه بيش از ۷۳۵ 
مورد با عائم شبه آنفلوآنزا تحت نظر قرار گرفته و 
بستري شده اند كه از بين اين افراد ابتاي ۱۳ فرد 
جديد مبتا به ويروس كروناي جديد ) كوويد ۱۹( 
قطعي شده است و از اين ۱۳ مورد، اغلب موارد يا از 
ساكن شهر قم هستند يا در شرح حال، سابقه سفر 
به شهر قم ظرف روزها و هفته هاي اخير داشته اند. 
از ميان ۱۳ مورد شناسايي شده جديد، هفت مورد 
مربوط به شهر قم، چهار مورد از بيماران بستري در 
شهر تهران و دو مورد نيز در استان گيان هستند، 
اما با تمام اينها ستاد پيشگيري و مقابله با ويروس 
كرونا در وزارت بهداشت تشكيل شده و نخستين 
جلسلله آن هم با حضور معاون اول رئيس جمهور 
برپا شد. اسحاق جهانگيري خطاب به مردم تأكيد 
كرد:»دولت تمام توان خود را براي مهار كرونا بسيج 
كرده اسللت.« معاونت مطبوعاتي وزارت ارشللاد 
هم ضمن درخواسللت از رسللانه هاي رسمي براي 
اطاع رساني سريع و دقيق درباره ويروس كرونا از 
مردم خواست براي پيگيري اخبار در اين باره تنها به 

رسانه هاي رسمي اعتماد كنند. 
 2 مورد فوتي جديد

به گفته رئيس كميته اطاع رسللاني قرارگاه مقابله 

با ويللروس كرونا وزارت بهداشللت دو نفللر از موارد 
شناسايي شده جديد نيز جان خود را از دست داده  اند 
و همچنين دو مورد مشكوك ابتا به كوويد ۱۹، در 
شهر بابل تحت مراقبت قرار گرفته كه ظاهراً سابقه 
مراجعت از قم را داشته اند، اما هنوز نتايج آزمايش هاي 
انجام شللده از اين افراد تا اين لحظه گزارش نشده 
اسللت.  جهانپور مي افزايد:»در شللهر اراك هم روز 
پنج شنبه آزمايش يكي از موارد مشكوك نشان دهنده 
ابتا به كوويد۱۹ مثبت بود، اما نتايج آزمايش هاي 
هشت مورد مشللكوك ديگر در اراك نشان مي دهد 
كه آنها مبتللا به كوويد۱۹ نيسللتند. حال عمومي 
بيمار اراكي مبتا به كوويد ۱۹ كه از قضا پزشك هم 
است رو به بهبود گزارش شللده است.« بنا به تأكيد 
وي به نظر مي رسد همانند الگوي مشاهده شده در 
بيماري آنفلوآنزاي H1N1، موارد شديد و منجر به 
فوت در كوويد۱۹، بيشتر در گروه هاي مسن يا داراي 
بيماري هاي زمينه اي يا نقص سيستم ايمني مشاهده 
مي شود و شللدت بيماري زايي اين ويروس لزوماً از 

آنفلوآنزاي H1N1 بيشتر نخواهد بود. 
 استفاده از ماسك براي همه مردم ضروري 

نيست
ويروس كرونا آنقدرها هم كه در بين مردم وحشت 

ايجاد كرده وحشللتناك نيسللت، اما ترس از اين 
بيماري موجب شده تا بازار شايعات درباره آن داغ 
شود كه ريشلله برخي از اين شايعه سازي ها هم به 
سوء استفاده هاي كاسبكارانه برخي افراد سودجو 
از ترس و نياز مردم بازمي گردد؛ افرادي كه شايعه 
مي سللازند تا ماسللك و مللواد ضدعفوني كننده را 
احتكار كنند و بلله چندين برابر قيمللت اصلي به 
مردم بفروشند. مينو محرز، عضو كميته كشوري 
بيماري هللاي عفونللي وزارت بهداشللت، درمان و 
آموزش پزشللكي در رابطه با راه هاي پيشگيري و 
مواجهه با اين بيمللاري تأكيد مي كند:»مهم ترين 
اقدام براي مهار كرونا رعايت اين پنج اصل اسللت؛ 
دسللت دادن و روبوسللي را كنار بگذاريللم، هنگام 
بيماري در خانه بمانيم، اصول بهداشتي عطسه و 
سللرفه را رعايت كنيم، در مترو و اتوبوس و مراكز 
درماني ماسك بزنيم و بيماران مشكوك به كرونا را 

جداسازي كنيم.«
به گفته وي براسللاس گزارش هاي موجود انتقال 
ويروس كرونا از قم شروع شللده و با توجه به تردد 
و سفر مردم به بسياري از شهرهاي كشور از جمله 
تهران، بابل، اراك، اصفهان، رشت و شهرهاي ديگر 
رسيده و ممكن است در همه شهرهاي ايران وجود 

داشته باشد. بنابراين مراقبت و آموزش عمومي براي 
كنترل اين بيماري يك ضرورت جدي است و بايد 
كمپين آموزش همگاني در رسانه هاي كشور به طور 

جدي شكل بگيرد. 
محرز در پاسخ به سللؤالي درباره بازار سياه ماسك 
در كشور مي گويد:»اسللتفاده از ماسك براي همه 
مردم ضروري نيسللت و فقط افرادي كه از مترو و 
اتوبوس استفاده مي كنند، چون فاصله آنها نزديك 
است بايد ماسك بزنند كه ماسك معمولي جراحي 
هم كافي اسللت و نيازي به ماسك هاي تخصصي 

N95 نيست.«
بنا بلله تأكيد عضللو كميته كشللوري مبللارزه با 
بيماري هاي عفوني اسللتفاده از ماسك فقط براي 
پرسللتاران و كاركنان بيمارسللتاني كه با بيماران 
سر و كار دارند، ضروري است و در شرايطي كه در 
كشور با كمبود ماسك مواجه هسللتيم، نيازي به 
استفاده عمومي از ماسك وجود ندارد و چندان هم 
مؤثر نيست. مهم تر از ماسك رعايت عمومي اصول 
صحيح عطسه و سرفه، شسللتن مداوم دست ها با 
آب و صابون و پرهيز جدي همگان از دسللت دادن 
و روبوسي كردن است به خصوص اينكه ايام عيد را 
در پيش رو داريم و بايد به همه مردم آموزش دهيم 
كه از دست دادن و روبوسي كردن در ديد و بازديدها 

جداً خودداري كنند. 
 ماس�ك و مواد ضدعفوني ب�ه اندازه كافي 

موجود است
تمهيدات الزم براي پيشگيري از ويروس كرونا در 
محيط هاي عمومي نيز انديشيده شده است. پيروز 
حناچي، شهردار تهران درباره اقدامات شهرداري 
براي پيشگيري از همه گيري اين ويروس مي گويد: 
»در مديريت شللهري در مترو، اتوبوس و فضاهاي 
عمومي تمهيداتي را پيش بيني كرديم و در همين 
راستا قطارهاي مترو و اتوبوس ها هر شب ضدعفوني 

مي شوند.«
غامحسين مهرعليان، مديركل دارو و مواد تحت 
كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به مراجعه پرتعداد 
مردم براي تهيه ماسك و ژل هاي ضد عفوني كننده 
مي گويد:»ژل و ماسك به اندازه كافي در داروخانه ها 

توزيع شده و هيچ كمبودي وجود ندارد.«
وي با اشاره به سركشي به داروخانه هاي سطح شهر 
تهران و شهرسللتان ها از مردم خواست، در صورت 
مشاهده تخلف و گران فروشللي، موارد را از طريق 
سامانه ۱۹۰ يا اپليكيشن تيتك اطاع رساني كنند 

تا در اسرع وقت به آن رسيدگي شود. 
كريم همتي معاون حقوقللي و امور مجلس وزارت 
بهداشت هم در واكنش به نامه هاي جعلي در فضاي 
مجازي درباره شلليوع كرونا در كشللور كه به وزير 
كشللور و معاون درمان وزارت بهداشللت منتسب 
شده بود، مي گويد:»در حال پيگيري حقوقي اين 
موضوع هستيم و همزمان هم مراجع امنيتي براي 
تعيين منبع اصلي اين نامه هاي جعلي كار را پيش 

مي برند.«
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طرح ريلي پايتخت در شوراي عالي ترافيك به تصويب رسيده است كه طبق آن تا 1420
خطوط مترو در پايتخت 2 برابر و ظرفيت مسافرگيري روزانه 10 ميليون نفر مي شود

متروتهران500كيلومترميشود

پيشتازي شايعات بر تلفات كرونا
بازار داغ شايعه ها، بازار اقالم مرتبط با كرونا همچون ماسك را سياه كرده است

در حالي كه  كارشناسان مي گويند »ماسك« تأثيري در مبتالنشدن به كرونا ندارد

  طرح ريلي پايتخت 

بيژن سوراني
ب�ا ه�دف افزايش   گزارش  2

جابه جايي مسافران 
درون ش�هري در صد و پنجاهمين جلسه عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تصويب شد. 
براس�اس اين طرح جامع بهينه سازي و تكميل 
ش�بكه خطوط مت�رو در اولويت ق�رار گرفت و 
احداث چهار خط جديد و دو خط اكس�پرس در 
نقاط مختلف شهر از مصوبات مهم اين شورا بوده 
است. به گفته ش�هردار تهران با احداث خطوط 
جديد ط�ول خط�وط مت�رو ش�هر ته�ران به 
500كيلومتر خواهد رسيد كه در اين طرح خط ۸ 
مترو از مس�عوديه تا سرس�بز به طول تقريبي 
3۷كيلومتر، خط ۹ مترو از دولت آباد تا چيتگر به 
طول تقريبي 4۶ كيلومتر، خط 10مترو از حكيميه 
تا وردآورد به طول تقريبي 41 كيلومتر و خط 11 
مترو از چيتگر تا سه راه تقي آباد به طول تقريبي 
2۸ كيلومتر خواهد بود. با تكميل خطوط جديد 
مترو تا افق 1420 ظرفيت جابه جايي مسافران در 
شهر تهران به حدود 10ميليون نفر خواهد رسيد. 
اهتم�ام دولت، مجل�س و مديريت ش�هري در 
اختصاص بودج�ه براي اح�داث خطوط جديد 
مي تواند ضمن س�رعت بخش�يدن به احداث و 
تكميل اين خطوط، اقب�ال عمومي را در كاهش 
اس�تفاده از خودرو هاي ش�خصي و كاس�تن از 
آلودگ�ي و آاليندگ�ي ه�وا ب�ه ارمغ�ان آورد. 
سال هاست اسللتفاده از فضاهاي زيرسطحي براي 
توسللعه خطوط ريلللي درون شللهري مدنظر قرار 
گرفته است. شللرايط جمعيتي و معابري پايتخت 
ايجاب مي كند تا توسللعه خطوط مترو در اولويت 
برنامه ريزي ها قرار گيرد كه سللرعت كند احداث و 
تجهيز مترو در سال هاي اخير سبب شده تا استفاده 
از وسايل نقليه موتوري خسارت هاي جاني و مالي 
بسياري برجا بگذارد. با اين حال با تصويب احداث 
خطوط مترو جديد و تكميل ساير خطوط فعال و 
بهينه سللازي اين خطوط مي توان اميدوار بود تا با 
كمترين پياده روي در پايتخت ۷۰۰كيلومتر مربعي 

به يك ايستگاه مترو دسترسي يافت. در اين خصوص 
پيروز حناچي روز پنج شنبه در توئيتر خود نوشت: 
طرح جامع حمل و نقل ريلي تهران پس از چهار دهه 

در شوراي عال ترافيك تصويب شد. 
  طول خطوط متروي تهران به 500 كيلومتر 

مي رسد
 شللهردار تهران اعام كرد: براسللاس ايللن طرح، 
با ايجاد شللش خط جديد، طول خطللوط مترو به 
۵۰۰ كيلومتر)دو برابر طول فعلي( خواهد رسيد و 
شهروندان با پيمودن مسافتي كمتر از هزار مترو به 
مترو دسترسي خواهند داشت.  تهران در حال حاضر 
داراي هفت خط فعال مترو به طول ۲۴۶ كيلومتر با 
۱۲۷ ايستگاه است و طبق برنامه توسعه، اين تعداد 
به ۱۱ خط افزايش خواهد يافت. شللمار واگن هاي 
فعال در مترو تهران هم اكنون يك هزار و ۲۳۰ واگن، 
برابر با ۱۵۷ قطار اسللت كه روزانه به طور ميانگين 

بيش از ۲ ميليون مسافر را جابه جا مي كنند. 
  مصوب�ه اح�داث ۶ خ�ط جديد مت�رو در 

پايتخت 
مهدي جمالي نژاد، رئيس شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور هم با بيان اينكه مطالعات 
به روزرسللاني طرح جامللع ريلي تهران از سللال 
۱۳۹۵ با هدف افزايش سهم حمل و نقل همگاني، 
يكپارچگي و كارآيي شللبكه اي سيسللتم ريلي، 
مديريت تقاضا، تأمين دسترسي مناسب ريلي با 
استفاده از امكانات و ارتقا زيرساخت هاي موجود در 
دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت، گفت: در 
اين راستا عاوه بر بهينه سازي شبكه ريلي موجود، 
خطوط ديگللري از جمله چهارخللط مترو درون 
شهري )خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱( در كنار توسعه و 
ارتقاي خطوط حومه اي و ايجاد دو خط اكسپرس 

A و B پيشنهاد شد. 
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشللور با اشاره به بهينه سللازي هفت خط موجود 
متروي تهران در اين طرح گفت: مقرر شد شهرداري 
تهران به عنوان اولويت اول و در كوتاه مدت به منظور 
دسللتيابي به سللرفاصله زماني و ظرفيت مقرر در 
مصوبه خطوط مذكور، اقداماتي را به منظور افزايش 
دو برابللري جا به جايي مسللافران در وضع موجود 

عملياتي كند. 

  احداث خطوط جديد تا افق 1420 
جمالي نژاد، تكميل تمامي اجزاي خطوط هفت گانه 
متروي تهران از قبيل ايستگاه ها، پاركينگ، پايانه، 
پسللت برق، مركز فرمللان، تونل هللاي ارتباطي، 
ايستگاه هاي تبادلي و سامانه هاي تجهيزاتي جهت 
دستيابي به اهداف طرح جامع ريلي تهران و تأمين 
ناوگان مورد نياز و كارآمد به همراه تكميل تسهيات 
دسترسللي به ايسللتگاه ها را از جمله اين اقدامات 
برشمرد.  رئيس شللوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور با اشاره به برنامه طراحي و احداث 
خطوط جديد متروي درون شهري با توجه به افق 
زماني سللال ۱۴۲۰ افزود: در مطالعات انجام شده 
براي شللهر تهران چهار خط مترو درون شللهري 
در نظر گرفته شللده كه خط ۸ مترو از مسعوديه تا 
سرسللبز به طول تقريبي ۳۷ كيلومتر اسللت.  وي 
افزود: خط ۹ مترو از دولت آبللاد تا چيتگر به طول 
تقريبي ۴۶كيلومتر و خللط ۱۰ مترو از حكيميه تا 
وردآورد بلله طول تقريبي ۴۱كيلومتللر و خط ۱۱ 
مترو از چيتگر تا سلله راه تقي آباد به طول تقريبي 
۲۸كيلومتر خواهد بللود.  جمالي نژاد ضمن تأكيد 
بر لزوم ارتقا و احداث خطللوط حومه اي با توجه به 
ضرورت يكپارچگي عملكرد شللبكه ريلي تهران، 
مراكز و سللكونتگاه هاي اطراف آن افللزود: تا افق 
۱۴۲۰، چهار خط حومه اي توسط راه آهن جمهوري 
اسامي با هماهنگي شهرداري تهران احداث خواهد 
شد كه مسير اول در حريم راه آهن تهران – تبريز از 
ايستگاه مركزي راه آهن تهران تا هشتگرد با انشعاب 
شللهر قدس تا مارليك خواهد بود. وي گفت: خط 
اكسپرس A حد فاصل هشتگرد تا ورامين با اتصال 
ايستگاه صادقيه به ايسللتگاه ميدان راه آهن جهت 
ارتباط خط حومه اي تهران - كرج به خط حومه اي 
تهران – پيشوا و خط اكسپرس B حد فاصل پرند 
تا پرديس با اتصال ايسللتگاه آزادگان به ايسللتگاه 
ترمينال شللرق جديد جهت ارتباط خط حومه اي 
تهران - پرند به خط حومه اي تهران – رودهن نيز به 
تصويب اعضا شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور رسيده است. 

 متخصص طب سنتي گفت:  مصرف عدس، زرشك، به، سيب، هويج، 
شلغم، عسل، سير، پياز و دمنوش هاي گل گاوزبان، مرزنجوش، بابونه و 

پرسياوشان در پيشگيري از ابتا به كرونا بسيار مفيد است. 
 رئيس مركز تحقيقات سللامت مللردان با تأكيد بللر اينكه اكنون 
۶۰درصد علت ناباروري مربوط به مردان است، گفت: ژنتيك، محيط 
كار و برخي بيماري هايي كه نياز به جراحي دارند از جمله عوامل مؤثر 

در بروز ناباروري است. 

-----------------------------------------------------

 حسن اعاليي در اينستاگرامش نوش�ت: بهاران مراكزي براي 
بازتواني و توانمندسازي معتادان بهبود يافته است. در روزهاي اخير بين 
شهرداري و بهزيستي بابت واگذاري مالكيت بهاران بحث باال گرفته. اين 
دو تا نهاد به جاي دعوا كردن سر مالكيت اين مراكز  با كمك همديگه 
خدمات اين مراكز رو باال ببرند. نكته اينه كه مركز خاورشهر يا لويزان 
محل موقت نگهداري افراد آسيب ديده اي هست كه با حكم قضايي بايد 

تحويل بهزيستي شوند، اما بهزيستي اين افراد را تحويل نمي گيره. 
-----------------------------------------------------

  فاطمه س�رهنگي در اينس�تاگرامش نوش�ت: مرگ پرندگان 
سرمست در توسكاني ايران! انبوهي پرنده مرده اند و نهاد مسئول مي گويد، 
علت مرگ آنها مسموميت الكلي بوده اسللت. منشأ اين  نوع مسموميت 
هم ظاهراً خوردن هسته انگورهايي بوده كه براي ساخت مشروب مورد 
استفاده قرار گرفته اند. سؤال اين است كه مگر بجنورد توسكاني است كه 
در اين حجم وسيع در آن شراب مي سللازند؟ اصًا وسعت تاكستان هاي 

خراسان مگر چقدر است؟ گزاره هاي اين خبر واقعاً گيج كننده است. 
-----------------------------------------------------

 علي تاج الديني با انتش�ار اي�ن عكس در اينس�تاگرامش 
نوشت: اينجا محله ما در بافتي فرسوده است. استاندار تهران هم گفته 
۲/۵ ميليون نفر جمعيت استان تهران در بافت فرسوده است و از اين 
تعداد يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در بافت فرسوده شهر تهران زندگي 
مي كنند. ميدانيد اين خبر يعني چه؟ احتمال وقوع زلزله اي شديد در 
تهران بر اساس نقشه پهنه بندي مناطق زلزله خيز ايران در باالترين حد 
يعني »خيلي زياد« است. بافت فرسوده يعني جايي كه ساختمان هاي 
آن با زلزله اي متوسط هم فرومي ريزند. اين خبر مي گويد، بيش از يك 
ميليون تهراني هر شب زير سقفي كه هر لحظه ممكن است فروبريزد 

به خواب مي روند. 
-----------------------------------------------------

 كبري قاسم پور با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
خيريه خوب اسللت، اما خيريه راه نجات جهان نيست. قلبت از تماشاي 
سلليل زدگان بلوچ به درد آمده؟ دنبللال خيريه مطمئنللي براي كمك 
مي گردي؟ آفرين به عواطف انساني و مهرباني ات. اما با صدقه نمي توان يك 
چشم انداز را نجات داد. بلوچ ها در شمار آسيب پذيرترين مردمان در برابر 
رخدادهاي طبيعي هستند. عمده اين آسيب پذيري هم به دليل در نظر 
نگرفتن خطر رخدادهاي طبيعي براي اين استان كشور است. خير واقعي 

در فهم اين مشكات و رفع آن است. باقي تجاوز به عقل است و عاطفه. 
-----------------------------------------------------

 محس�ن جوادي با انتش�ار اين عك�س در اينس�تاگرامش 
نوشت: محيط بانان، از آخرين بازماندگان زنجيره حفاظت از طبيعت و 
حيات وحش در هجوم سرمايه، تفنن و انسانند، اما چنين بي دفاع، بدون 
حمايت قانوني، بدون تجهيزات كافي، بدون دستمزد مناسب در معرض 
خطرند. انگار قدرتمندان و البي هاي ثروت بدشان نمي آيد اين آخرين 

بازمانده هم منقرض شود. 
يگان حفاظت محيط زيسللت توقع داره محيط بانان بللا آموزش دفاع 

شخصي از حادثه حين كار جلوگيري كنند؟!
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيسللت كشللور قبًا گفته:»با توجه به 
وسللعت عرصه هاي طبيعي بايد ۸ هزار محيط بان داشللته باشيم، در 
حالي كه شمار اين نيروها در كشور هم اكنون ۳ هزار و ۵۰۰ نفر معادل 
۴۹ درصد نياز ماست كه اين موضوع سبب فعاليت ۱۸ روز كار و ۱۲ روز 

استراحت محيط بانان و دوري آنها از خانواده شده است.«
-----------------------------------------------------

  آمنه محمودي در اينس�تا گرامش نوش�ت: ديروز روز جهانى 
حبوبات بود، حبوبات رژيم غذايى انسان ها را متحول كرد و جزو ياران 
قديمى سفره ايراني هاسللت. براى ديابتي ها، فشارخوني ها و حتى كم 
خون ها حبوبات مختلف بهترين رژيم غذايى است. حيفه كه اون همه 
اشكنه و خوراك هاى مختلف با لوبيا، نخود، عدس، آبگوشت ها، سوپ ها 
و آش هاى خوشمزه و غنى جايش رابه فست فود بدهد. ايتاليايي ها يك 
آشللپزى غنى با حبوبات دارند، اما به نظر من به خاورميانه نمي رسللد 
ما و سرزمين هاى شللمال آفريقا مي تونيم با حبوبات معجزه كنيم در 
آشپزخانه مان.  مصرف سرانه حبوبات در ايران پنج تا شش كيلو در سال 

است، در حالي كه در آسيا تا۱۵كيلوگرم در سال است. 
به نظرم بايللد يك جنبش توى آشللپزخانه هايمللان راه بندازيم براى 
برگرداندن عدسى به صبحانه، اشكنه و سوپ به شام و انواع خوراك هاى 
پرحبوبات به نهار. كشاورزان زيادى با كشت حبوبات زندگى مي كنند 
و گونه هاى زيادى از حبوبات حتى مصرف آبيللارى كمى دارند، مهم 
برگشتن آنها به سفره ها و شناختن حبوبات جغرافيايى مختلف است 

كه ميتونه غذاهامون را رنگين تر و خوش طعم تر كند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

دولت از پرداخت نيمي از بودجه  معلوالن 
طفره رفت

دول�ت ب�ا ابالغي�ه اس�فندماه درخص�وص پرداخ�ت بودج�ه 
قان�ون حماي�ت از اف�راد داراي معلولي�ت، عم�اًل از پرداخ�ت 
نيم�ي از اعتب�ارات من�درج در قان�ون بودج�ه ۹۸ طف�ره رفت. 
طي روزهاي اخيللر ۸۹ ميليارد تومان ديگللر از بودجه قانون معلوالن 
پرداخت و همين مقدار هم براي اسللفندماه اباغ شللد. بللا اين حال 
مشخص نيست كه تكليف ۵۳۳ ميليارد ديگر از بودجه قانون معلوالن 
چه خواهد شللد.  محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در 
ديدار با تجمع كنندگان از جمعيت معلوالن در روز ۱۶ آذر وعده داده 
بود، كل بودجه مربوط به اجراي قانون حمايت از افراد داراي معلوليت تا 
پايان سال پرداخت شود كه با اين تفاصيل آقاي نوبخت از وعده صريحاً 
اظهار شده خودش اسللتنكاف ورزيده اسللت.  بودجه قانون معلوالن، 
هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان است كه پس از كسر ۳درصد قانون استفاده 
متوازن از امكانات كشور و توسعه عادالنه، هزار و ۶۷ ميليارد تومان بايد 
پرداخت شود، اما پرداختي  در اين حوزه تا اين لحظه تنها ۴۴۵ ميليارد 
تومان بوده است كه با در نظر گرفتن اباغيه ۸۹ ميليارد توماني براي 
اسفند ماه، عمًا دولت از پرداخت ۵۳۳ ميليارد تومان بودجه معلوالن 
طفره رفت.  نپرداختن بودجه كامل قانون حمايت از معلوالن به معناي 
اجرايي نشللدن حمايت هاي اين قانون در خصوص معيشت، مسكن، 

اشتغال، درمان و توانبخشي و آموزش افراد داراي معلوليت است. 
--------------------------------------------------

تأكيد دوباره پليس بر غيرقانوني بودن
فعاليت پاركبان ها

رئيس پليس راهنماي�ي و رانندگي تهران بزرگ ب�راي چندمين 
بار از غيرقانوني بودن فعاليت پاركبان ها خبر داد و از ش�هروندان 
خواس�ت در صورت مش�اهده اي�ن افراد ب�ا 110 تم�اس بگيرند.

سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ درباره فعاليت پاركبان ها در سطح شهر اظهار كرد: ما چيزي در 
تهران به عنوان پاركبان نداريم و اگر شخصي در جايي فعاليت مي كند، 
قطعاً غيرقانوني است.  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ 
افزود: در حال حاضر سيستمي كه شهرداري تهران به كارگيري كرده، 
بحث پارك هوشمند اسللت و از طريق اپليكيشن، سايت و با برداشتن 
پاك ها شهرداري آن را كنترل مي كند.  وي بيان كرد: پاركبان ها اگر 
مزاحمتي ايجاد مي كنند، شللهروندان مي توانند در صورت مشاهده با 
۱۱۰ تماس بگيرند، اما اگر مللردم وجهي را به آنها پرداخت نكنند اين 

افراد هم نمي توانند پولي دريافت كنند.

زهرا چيذري
  گزارش  یک

درخشش ايران 
در مسابقات جهاني اختراعات

تيم اختراعات ايران در مسابقات جهاني اختراعات و تكنولوژي هاي 
نوين كش�ور تايلن�د موفق به كس�ب مدال ه�اي رنگي ش�دند. 
تيم اختراعللات ايران متشللكل از دانش آموزان و دانشللجويان ايراني 
همزمان با بزرگ ترين نمايشگاه و مسابقات جهاني نرم افزاري و بازي ها 
و اپليكيشن هاي جهاني در تايلند، اختراعات و دستاوردهاي پژوهشي 
خود را با ديگر كشورها به رقابت گذاشتند.  در اين مسابقات كشورهايي 
از جمله امريكا، آلمان، انگليس، فرانسه، كرواسي، تايوان، هند، مالزي، 
عربستان، تركيه، كره جنوبي، ژاپن و ديگر كشورها با ۲هزار مخترع با 
هم رقابت كردند.  اين مسابقات توسط سازمان مالكيت فكري جهاني و 
زير نظر سازمان مالكيت فكري تايلند و با حمايت مستقيم دولت تايلند 
و وزارت علوم و اقتصاد كشورهاي منطقه از سوي سازمان ملي تحقيقات 
تايلند )NRCT( و فدراسلليون مخترعين جهاني )IFIA( با همكاري 
سللازمان هاي ديگر كشللورها درحوزه اختراعات و پژوهش جهاني از 
 )SIIF(و )KIPA( جمله سازمان مالكيت فكري كره جنوبي و سازمان

كره جنوبي در بانكوك پايتخت اين كشور برگزار شد. 
در تيم دانش آموزي ايران با اختراعات مهندسي پزشكي و پزشكي در 
حوزه اختراعات پزشللكي، مدال نقره به »شللهريار شريعتي«، »عادل 
احمدي فريمان« و مدال طا به »فاطمه ابراهيمي مفرد« در اين حوزه 
اعطا شد.  در تيم اختراعات و پژوهشي دانشجويي ايران نيز در حوزه هاي 
تجهيزات پزشكي، فناوري اطاعات و الكترونيك با حضور »اميرعباس 
محمدي كوشكي«، »مجيد نوري«، »فائزه كارگري«، »زهرا قضاوي«، 
»غزل سهرابي«، »نگار عطايي« و »آريانا نوري« موفق به دريافت مدال 
طا شدند.  »زهرا نادري«، »ميثم پوريوسفيان« و »علي نوري« مدال 

نقره اين گروه را كسب كردند و در جايگاه دوم قرار گرفتند. 
اميرعباس محمدي كوشكي نيز توانست بهترين جايزه ويژه و معتبرترين 
جايزه اين مسابقات جهاني را در ميان ۶۰ كشور از سازمان مالكيت فكري 
كشور كره جنوبي كسب كند و جزو سه اختراع برتر اين مسابقات جهاني 
قرار بگيرد.  اميرعباس محمدي كوشكي، سرپرست تيم اختراعات ايران در 
گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: تيم اختراعات دانش آموزي و دانشجويي 
ايران با شركت ۱۰ اختراع و دريافت مدال طا و نقره و كسب دو جايزه ويژه 
و كسب ديپلم افتخار از مسابقات جهاني دانشگاهي دانشگاه ملي كشور 
تايلند و كسب عنوان طرح برتر جهاني از KIPA كره جنوبي، توانست پرچم 
ايران را در اين رقابت به احتزاز درآورند.  وي به اختراعات ارائه شده به اين 
دوره از مسابقات تايلند اشاره كرد و يادآور شد: از اختراعات برگزيده تيم 
ايران در اين دوره از رقابت ها مي توان به »دستكش هوشمند راهنمايي و 
رانندگي با قابليت نمايش و كنترل ترافيك اشللاره كرد كه اين دستكش 

مجهز به LCD و قادر به صدور جريمه است. 
 محمدي ادامه داد: »دسللتكش هوشللمند راهنمايي و رانندگي« سلله 
سيستمي است، به گونه اي كه راكت ايسللت و حركت با LED هاي سبز، 
زرد و قرمز براي كنترل ماشللين ها و عابرين پياده طراحي شده است. در 
پشت اين دستكش LCD قرار دارد كه داراي قابليت نمايش تمامي نقاط 
ترافيكي يك شهر با رنگ هاي سبز و قرمز است. اين امر كمك بسياري به 
مأموران راهنمايي و رانندگي جهت كنترل ترافيك مي كند؛ اين سيستم 
قابليت اتصال به مركز كنترل ترافيك را نيز دارد و مأموران مي توانند پاك 
و علت تخلف را به صورت فايل صدا )Voice( تهيه و به مركز ارسال كنند. 
اين سيستم در نرم افزار عددها را در محل پاك و علت تخلف را به نوشتار 

تبديل مي كند و بر اين اساس جريمه صادر مي شود.  
سرپرسللت تيم اختراعات ايران »سيستم بيمارسللتان هوشمند و تخت 
هوشللمند بيماران« را از ديگر اختراعات ارائه شده در اين رقابت نام برد و 
خاطر نشان كرد: اين سيستم داراي اسكنر و كنترل عائم حياتي بيماران 
و ارتباط بيمار از طريق تخت با داروخانه، پرستار و دكتر است.  وي اضافه 
كرد: عاوه بر آن »دستبند هوشمند« ارائه شده از سوي تيم ايراني براي 
افراد مبتا به آلزايمر ارائه شده كه اين دستبند قابليت كنترل و رديابي و 

ذخيره اطاعات بيمار را دارد. 


