
محققان يكي از شركت هاي دانش بنيان موفق 
شدند همزمان از دو فناوري در حوزه قطارهاي 
شهري رونمايي كنند. تاكنون فقط كشورهاي 
ايتاليا، فرانسه و آلمان در حوزه سيستم هاي 
كنترل تردد هوش�مند توليداتي داشته اند. 
در ح�وزه تهويه پيش�رفته نيز ت�ا كنون به 
كش�ورهاي اروپايي و ژاپن وابسته بوده ايم.  

محققان ش��ركت دانش بنيان پيشگامان رفيع 
ايرانيان روز پنج شنبه از »فن هاي برگشت پذير 
دود دو جهته« و »گيت ه��اي الكترونيكي« با 
كاربرد در تونل ه��اي مترو بهره ب��رداري كرد. 
بسياري از دانش آموختگان ممتاز دانشگاه هاي 
علم وصنعت، ته��ران و پلي تكنيك تاكنون در 
قالب اين دانش بني��ان، اختراعات خ��ود را به 

پروژه هاي كشوري تبديل كرده اند. 
 تهويه ايراني از هواپيما تا قطار

مهم ترين مزيت اس��تفاده از سيستم كنترل و 
تخليه دود، توانايي تغيير مسيرهاي جريان هوا 
در مترو و خارج كردن آنها هنگام حادثه است. 
بدون سيس��تم فن هاي برگش��ت پذير، تراكم 
مونوكس��يد كربن مي تواند به ان��دازه اي بزرگ 
ش��ود كه نتوان حتي آن را از طري��ق عمليات 
آتش نشاني كنترل كرد. اين نوع سيستم تهويه 
به قدري مهم است كه چهار س��ال قبل، از كار 
افتادن فن هاي برگش��ت پذير مت��رو ليورپول، 
خسارت مالي و حيثيتي شديدي را به مديريت 

شهري ليورپول وارد كرد. 
فن  هاي مح��وري برگش��ت پذير راه  حلي براي 
كنترل آلودگي ه��وا در محيط هاي زيرزميني 
بخصوص ايس��تگاه هاي مت��رو، تونل ها و حتي 

پاركينگ هاي طبقاتي هستند. 
اين دستگاه ها با فناوري پيچيده اي كه دارند به 
خروج هواي يك محيط بس��ته و دميدن هواي 
تازه به آن محيط كمك مي كنند. اين سيستم 
هم روشي براي كنترل آالينده ها هستند و هم 
پاك  س��ازي هوا را برعهده دارند. ايستگاه هاي 
مترو و هواپيماها مهم ترين كاربران اين سيستم 
تهويه هس��تند و با اس��تفاده از اي��ن فناوري، 
بهترين فيلترينگ هوا را در اختيار مس��افرين 

قرار مي دهند. 
تاكنون فقط ش��ركت هايي از كشورهاي اروپا، 
امريكا، چين و ژاپن سازنده فن هاي برگشت پذير 
دود دو جهته بودند كه اكن��ون محققان ايراني 
هم به اي��ن فناوري دس��ت پيدا كردن��د. مثاًل 
فن جت هاي تونل رسالت از نوع F 300 و ساخت 
فرانس��ه اس��ت يا فن هاي تهويه اوليه در مترو 
تهران ساخت ژاپن است و اكنون ديگر نيازي به 

واردات اين فناوري از خارج از كشور نداريم. 
هواپيمايي ايران اير، هواپيمايي ساها، برج ميالد، 
راه آهن جمهوري اسالمي، وزارت كشور، لبنيات 
دومينو، لبنيات ميهن و شركت قطارهاي شهري 
تمام كالنشهرها از مشتريان اين فناوري جديد 

ايراني هستند. 
 غلبه بر 3 قدرت اروپايي

شبكه هاي هوش��مند كنترل تردد هم راه حلي 
ايده آل براي مسير هاي پر تردد است كه عالوه 
بر نياز به عبور و مرور با امنيت باال بايد گذرگاه 

س��ريعاً باز و بسته ش��ود؛ مانند مترو، بانك ها، 
سازمان ها، دفاتر مركزي.

داشتن پلتفرم بس��يار قوي و بدنه مستحكم در 
كنار مكانيسم فوق سريع با موتور گير بكس قابل 
اطمينان و همگام سازي با بردهاي الكترونيك 
بهينه س��ازي ش��ده از ويژگي هاي شبكه هاي 
هوش��مند كنترل تردد اين دانش بنيان است. 
فناوري هاي كه يك از قدرتمند ترين گيت هاي 

كنترل تردد دنيا را تشكيل داده اند. 
سيستم تردد اين دانش بنيان قابليت اتصال و 
همگام سازي با انواع دستگاه اكسس كنترل، از 
جمله سيستم باركد خوان را دارد. شمارش افراد 
ورودي و خروجي وخروجي صحت عبور كاربران 

از گيت از ديگر امكانات اين فناوري است. 
جالب اينكه سيس��تم Tailgate اين دستگاه، 
اج��ازه عبور غير مج��از به بازديد كنن��دگان را 
نمي دهد. به صورتي كه اگر بازديد كننده اي در 
حال عبور از راهرو باشد و شخص ديگري دقيقاً 
دنباله نفر اول قصد ورود داشته باش��د؛ دروازه 
بسته شده و اجازه عبور به نفر دوم را نمي دهد. 
از دروازه هاي گيت هم مي ت��وان به صورت دو 
جهته استفاده كرد و با همه سيستم هاي كنترل 

الكترونيكي قابل تنظيم است. 
ضمن اينكه باله هاي گيت از نوع شيشه سكوريت 
لمينت شده مي باشد كه داراي ارتفاع بيشتري 
نسبت به بقيه گيت ها بوده و مجهز به يك نوار 
ضربه گير الس��تيكي مي باش��د كه دور تا دور 

شيش��ه را پوش��ش داده و باعث خنثي ش��دن 
برخورد ها براي جلوگيري از آس��يب به عابران 

مي شود. 
تاكنون فقط شركت هايي از كشورهاي فرانسه، 
آلمان و ايتاليا س��ازنده ش��بكه هاي هوشمند 
كنترل تردد بودند كه اكن��ون محققان ايراني 
هم به اين فناوري دس��ت پيدا كردند. سازمان 
قطارهاي شهري اصفهان، س��ازمان قطارهاي 
شهري تبريز و حومه، سازمان قطارهاي شهري 
تهران و حومه، سازمان قطارهاي شهري مشهد، 
وزارت كشور و  برج ميالد از مشتريان بزرگ اين 

فناوري هستند. 
 ايجاد بازار كار براي متخصصان داخلي

مديرعامل اين شركت دانش بنيان، در رونمايي 
از فناوري هاي اين مؤسسه با بيان اينكه فن هاي 
محوري برگش��ت پذير دود دو جهته، از جمله 
محص��والت دانش بنيان اين ش��ركت اس��ت، 
گفت: »اين محصول با طراحي خاص و ويژه در 
تهويه تونل ها و ايستگاه هاي خطوط مترو كاربرد 
دارد. همه اجزاي اين تهويه ها س��اخت داخل 
است و ساختار آن هم متناسب با مترو طراحي 
شده است. اين تجهيزات، تهويه مناسبي براي 

خطوط مترو ايجاد كرده است.«
رضا ناظريه افزود: » درايستگاه هاي مترو براي 
تهويه هوا، خنك كردن و رفع هواي دم كرده و 
آلوده و تأمين هواي تازه براي مسافران در حالت 
اضطراري از هواس��ازها و هواكش ها اس��تفاده 

مي شود. سيستم تهويه مكانيكي مترو شرايط 
محيطي در ايس��تگاه ها و تونل ه��ا را در دما و 
رطوبت مناسب حفظ و هواي تازه و مناسب براي 

مسافران تأمين مي كند.«
ناظريه تصريح كرد: » يك��ي ديگر از حوزه هاي 
فعاليت ما ش��بكه هاي هوش��مند كنترل تردد 
اس��ت. از آنجا كه اين فن��اوري در انحصار چند 
ش��ركت اروپايي بود، با اراده به قطع وابستگي 
به صنايع بيگانه و ايجاد بازار كار مناس��ب براي 
متخصصان داخلي، توانستيم تمامي اجزاي اين 

سيستم ها را با دانش فني خود بومي كنيم.«
اين محقق در نهايت افزود: »اين سيستم متشكل 
از گيت هاي الكترومكانيكي به همراه سخت افزار 
و نرم افزاره��اي كاربردي اس��ت كه بر اس��اس 
روش هاي متعددي چون كارت هوش��مند غير 
تماسي، اثر انگش��ت، چهره نگاري، كارت ملي، 
دوربين پالك خ��وان، تگ هاي RFID، ريموت 
كنترل، شناس��ايي از طريق كلمه عبور، كليد 
فش��اري و غيره، صدور مجوز عب��ور و كنترل 

هوشمندانه را انجام مي دهد.«
 مونوريل را هم به حركت انداختند

ناگفته نماند كارتخوان س��ه منظ��وره ) باركد 
خوان – كارت هوش��مند واثر انگشت (، موتور 
DC و برد الكترونيكي سيستم تردد هوشمند 
هم از تازه ترين اختراعات پژوهش��گران در اين 

شركت دانش بنيان است. 
تأمين تجهيزات سيس��تم بلي��ت الكترونيك 
مونوريل قم براي هفت ايستگاه به تعداد 61 عدد 
گيت از جمله دستاورد هاي اين مؤسسه فناور 
است كه موجب شد امسال مونوريل قم از انفعال 
خارج شده و به حركت بيفتد. گيت ضدعفوني 
هوشمند هم از تازه ترين دستاوردهاي محققان 
اين دانش بنيان است كه در حال اجرايي شدن 

در بسياري از نهادها و مراكز كشور است. 
طراحي س��خت افزار كنترل بليت الكترونيك 
و راهبند براي مترو مش��هد، خري��د و آموزش 
تجهيزات مخابرات خط 2 مترو مشهد، طراحي 
سيستم بليت الكترونيك مترو تبريز خط يك 
و براي 18 ايس��تگاه تعداد 152 ع��دد گيت از 
جمله خدمات اي��ن دانش بنيان به حمل و نقل 

شهري است. 
فناوري هاي ديجيتال ب��ه عنوان بخش مهمي 
از فناوري ه��اي جدي��د و نوظهور ب��ه يكي از 
ويژگي هاي منحصر به فرد سيستم هاي پيشرفته 
حمل و نقل مبدل شده اس��ت. ب��ه گونه اي كه 
امروزه اغلب سيستم هايي كه در سيستم هاي 
حمل و نقل زيرزميني وجود دارد، مش��كالتي 
مانند ازدحام بيش از اندازه مسافران، عدم وجود 
تعداد واگن كافي براي مسافران و غيره را برطرف 

كرده است. 
راه اندازي سيستم هاي ارائه خدمات الكترونيك 
در ايس��تگاه هاي مت��رو موجب تس��هيل ارائه 
خدمات به مس��افران خطوط حمل ونقل ريلي 
شده است. در حمل و نقل ريلي بين شهري نيز 
مسافراني كه بليت خود را به شيوه الكترونيكي 
و از طريق اينترنت و به كمك كامپيوتر يا گوشي 
تلفن همراه خود خريداري كرده اند، درك بهتري 

از فناوري تردد هوشمند به دست مي آورد. 
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ايران فناوري گيت هاي الكترونيكي را از انحصار اروپا درآورد
يك دانش بنيان ايراني از 2 فناوري در حوزه مترو كه تاكنون تحت سيطره شركت هاي اروپايي بود، پرده برداري كرد

به ط�ور ميانگين 

بيژن سوراني
۸۰۰ نفر در كشور   گزارش  2

بر اثر گازگرفتگي 
جان خود را از دست مي دهند. بي احتياطي و 
كم توجهي به موضوعات ايمني در استفاده از 
وسايل گاز سوز مرگ خاموش را رقم مي زند. 
استفاده از وس�ايل غير اس�تاندارد و رعايت 
نكردن ضوابط ايمني س�ايه س�نگين مرگ و 
مصدوميت را برسر شهروندان گسترده است. 
مي توان با نصب يك سنس�ور اعالم خطر در 
وسايل گاز سوز و سيستم هاي اعالم هشدار در 
ساختمان ها، از مرگ هاي خاموش جلوگيري 
كرد. اينكه چرا ضوابط و قوانين اجرايي از سوي 
دس�تگاه هاي متول�ي و ش�هروندان رعايت 
نمي ش�ود، همچنان بي پاس�خ مانده اس�ت. 

فوت ۷ تن به دليل مسموميت با مونوكسيدكربن 
طي ۴8 ساعت گذش��ته خبري بود كه سازمان 
اورژانس كشور گزارش كرد. در همين خصوص 
مجتبي خالدي، س��خنگوي س��ازمان اورژانس 
كش��ور نيز در تازه ترين اعالم آمار گاز گرفتگي 
گفت: متأسفانه 215 نفر به دليل مسموميت با 
گاز مونوكسيدكربن از ابتداي مهرماه سال جاري 
جان خود را از دس��ت دادند. همچنين به گفته 
جانشين معاونت پيشگيري سازمان آتش نشاني 
تهران به صورت ساالنه به طور ميانگين 8۰۰ نفر 
در سطح كشور بر اثرگازگرفتگي جان خود را از 

دست مي دهند. 
 مرگ خاموش با گاز بي بو

گاز مونوكسيد كربن گازي سبك، بي بو و بي رنگ 
اس��ت كه در اثر س��وختن ناقص كربن به وجود 
مي آيد، يعني اين گاز ميل تركيبي زيادي براي 
تركيب با هموگلوبين خ��ون دارد. با وجود اينكه 

در بدن انس��ان به طور طبيعي ح��دود 5 درصد 
مونوكس��يد كربن وجود دارد، اما اگر اين ميزان 
به 2۰ درصد برسد مرگ انسان حتمي خواهد بود 
كه عمده منابع آن عملكرد نادرست دستگاه هاي 
گازسوز است كه از سوخت هاي فسيلي استفاده 
مي كنند و بيشتر از مشتقات نفت و چوب هستند.  
كامران عبدولي، جانش��ين معاونت پيش��گيري 
سازمان آتش نشاني تهران با تأكيد بر لزوم استفاده 
از دتكتورهاي مونوكس��يد كربن )سيستم هاي 
اعالم هشدار( در ساختمان ها گفت: در اين رابطه 
الزام قانوني ه��م وج��ود دارد و در مقررات ملي 
ساختمان هم به اين موضوع اشاره شده است كه 
سيستم هاي اعالم هشدار مي توانند پيش از وقوع 

حادثه افراد را از وجود خطر آگاه كنند. 
عبدولي گفت: پيش��نهاد ما اين است كه حتماً 
از وسايل گاز سوز اس��تاندارد اس��تفاده شود و 

افرادي كه اين دس��تگاه ها را نصب يا س��رويس 
مي كنند، افرادي متخصص و داراي مجوز باشند، 
چراكه عمده علت گازگرفتگي نقص دودكش ها 
است؛ يا مس��ير اينها درست نيس��ت و كالهك 
مناس��ب ندارند يا فاصله كالهك ها با ديوارهاي 
جانبي رعايت نشده اس��ت، در برخي موارد نيز 
جنس آنها نامرغوب است.  وي افزود: به راحتي 
با انجام اقداماتي س��اده مي توان از مس��موميت 
افراد با مونوكسيد كربن جلوگيري كرد، البته گاز 
مونوكسيدكربن عالوه بر سمي بودن قابل انفجار 
نيز اس��ت، يعني اگر در فضايي گاز مونوكس��يد 
كربن به اندازه كافي براي اختالط وجود داشته 

باشد، احتمال انفجار وجود دارد. 
 س�ايه مرگ خاموش بر س�اختمان هاي 

قديمي 
جانشين معاونت پيشگيري سازمان آتش نشاني 

تهران، افزود: كاشف هاي مونوكسيد كربن يك 
سنسور الكترو ش��يميايي هستند كه دو صفحه 
آنود و كاتود دارد، كه در صورت نشت گاز تعادل 
جريان بين اينها به هم مي خورد و اين سيستم 
خطر را اعالم مي كند. پيشنهاد من اين است كه 
در محل هايي كه آش��پزخانه وجود دارد و محل 
سكونت و خواب افراد است اين سنسورها نصب 
شود. اين سيستم هاي كشف و اعالم حريق نياز 
به سيستم هاي جانبي نداشته و نياز به كابل كشي 

هم ندارد، قيمت آنها هم مناسب است. 
وي گفت: بر اس��اس بند 1- 5- ۳ كليات فصل 
پنجم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان الزام 
شده اس��ت كه مرجع قانوني صدور پروانه پايان 
كار، مي تواند نصب سيس��تم هاي كشف و اعالم 
را مطالبه كند، يعني به تش��خيص مرجع صدور 
پروانه اين اتفاق بايد بيفتد و مرجع صدور پروانه 
در خص��وص موضوعات ايمني و آتش نش��اني، 
»سازمان آتش نشاني« است. متأسفانه مي بينيم 
كه تلفات در محلي كه مردم خواب هستند اتفاق 
مي افتد. االن در دس��تورالعمل هاي صادر شده 
توسط سازمان آتش نشاني تهران الزام شده كه 
سيستم هاي مونوكسيد كربن در تمام واحد هاي 
مس��كوني و محل هايي مثل هتل ها كه احتمال 

خوابيدن در آنها وجود دارد، نصب شود. 
وي تصري��ح ك��رد: متأس��فانه در خص��وص 
س��اختمان هايي كه ساخته ش��دند و الزامي به 
رعايت دستورالعمل ها ندارند، خأل قانوني وجود 
دارد. به خصوص برخي ساختمان هاي قديمي بر 
اساس اصول مهندسي ساخته نشدند و افرادي كه 
در اين ساختمان ها زندگي مي كنند، آسيب پذير 
هس��تند، اينها حتماً بايد از سنسور مونوكسيد 
كربن اس��تفاده كنند، ولي ال��زام قانوني در اين 

رابطه وجود ندارد. 

  مدير عامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران با اش��اره به وجود 
آالينده گوگرد در هواي پايتخت گفت: ُجرم انگاري عدم اجراي قانون 

هواي پاك توسط مجلس ضروري است. 
  در حالي بارش ها در كشور نس��بت به ميانگين بلند مدت حدود 25 
درصد كاهش پيدا كرده اس��ت كه اطالعات موجود نشان مي دهد كه 
بيش از 2۰ استان در ايران با كم بارشي مواجه  بوده اند. در همين رابطه 
مدير كل پيش بيني و هش��دار سريع سازمان هواشناس��ي با اشاره به 
احتمال وقوع بهمن، لغزندگي و يخ زدگي معابر و جاده ها در دامنه هاي 
البرز از برقراري پايداري جوي از ف��ردا و افزايش غلظت آالينده ها در 

شهرهاي صنعتي و پرجمعيت خبر داد. 
  معاون استاندار تهران با بيان اينكه در استان تهران حدود 1۷ هزار 
و 5۰۰ واحد صنعتي داري��م، افزود: كارگاه هاي توليدي كه مش��كل 
ركود اقتصادي دارند براي راه اندازي مجدد به متقاضيان جديد واگذار 
مي شود كه اين كار از ميزان ركود اقتصادي واحد هاي صنعتي در سطح 

استان مي كاهد. 
  براساس آمار و اطالعات ش��هرداري تهران ميزان   پسماند توليدي 
در شهر تهران از ۷هزارو5۰۰ تن به ۴هزارو۹۰۰ تن در روز كاهش پيدا 
كرده بود، اما با شيوع ويروس كرونا پسماندهاي توليدي در  پايتخت به 
همان ميزان سابق يعني ۷هزارو5۰۰ تن بازگشت؛ با اين تفاوت كه حجم 

قابل توجه دستكش و ماسك تركيب هميشگي پسماند را برهم زد. 
  وزير آموزش و پرورش گفت: براي س��اماندهي نيروهاي آموزش و 
پرورش قدم هاي بلندي برداشتيم و اقدامات انجام شده در طول سال 
گذشته و امسال نس��بت به سال هاي گذشته بي س��ابقه است. امسال 
شرايط استخدام براي بيش از ۷۳ هزار نفر در كشور فراهم شده است كه 

چنين اقدامي را در 1۰ سال گذشته نداشتيم. 
  معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور از موافقت 
وزير كشور با صدور مجوز ايجاد دهياري در تمامي روستاهاي باالي 2۰ 

خانوار داراي شورا خبر داد. 

دادستان تهران: 

پرونده هاي دادسرا
كمتر از يك ماه رسيدگي شود

دادس�تان ته�را ن گف�ت: كار مراجع�ان ب�ه دادس�ر اها و 
كالنتري ه�ا باي�د در هم�ان روز انج�ام ش�ود و مس�ئوالن 
تحقيق�ات ني�ز پرونده ه�ا را در كمت�ر از يك م�اه انج�ام دهند. 
علي القاصي مهر گفت: با توجه به اقدامات خوبي كه در نيروي انتظامي 

تهران بزرگ در حال انجام بوده سطح خدمات به مردم به روز است. 
به گزارش خبرگ��زاري صدا و س��يما وي افزود: ت��الش مي كنيم كار 
مراجعان به دادس��ر اها و كالنتري ه��ا در همان روز انجام ش��ود و بايد 
مس��ئوالن تحقيقات پرونده ها را در كمتر از يك ماه انجام دهند، مگر 

پرونده هايي كه وضعيت خاصي دارد. 
القاصي مهر افزود: يكي از برنامه ها و اولويت هاي اصلي كه در دستور كار 
قضايي قرار دارد، هوشمند سازي كارهاست. هوشمندسازي كالنتري ها 
و دادسرا ها يكي از اهدافي است كه بخش هايي از آن انجام شده است. 

وي گفت: تكميل بانك اطالعاتي متهمان و مجرمان حرفه اي و سابقه دار 
نيز در دستور كار است و زيرساخت هاي آن در حال تكميل شدن است تا 

بتوانيم اشراف و دسترسي كامل به افراد سابقه دار داشته باشيم. 

۱۱ درصد مدارس كشور
 فرسوده و تخريبي است

و  فرس�ودگي  از  پ�رورش  و  آم�وزش  وزي�ر  مع�اون 
داد.  خب�ر  كش�ور  م�دارس  از  درص�د   ۱۱ تخري�ب 
مهراهلل رخش��اني مهر با اش��اره به نقش مهم خيران در مش��اركت امر 
مدرسه سازي  گفت: امسال خيران حدود 2۴هزار ميليارد ريال در امر 
مدرسه سازي مشاركت داشتند و پيش بيني مي شود تعهدات خيران تا 

پايان سال به ۳۰هزار ميليارد ريال افزايش يابد. 
وي افزود: در اين راستا، امسال س��ازمان نوسازي مدارس كشور نيز با 
مشاركت خيران بيش از ۳هزارو8۰۰ ميليارد تومان در امر مدرسه سازي 

هزينه كرده است. 
وي از تجهيز كليه مدارس كشور به سيس��تم هاي گرمايشي به روز و 
استاندارد نيز خبر داد و گفت: سهم سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 

كشور از بودجه سال 1۴۰۰ براي عمران مدارس، 5 درصد است. 
وي افزود: تاكنون تمامي پروژه هاي مدرسه سازي كشور كه از اعتبارات 
ملي و خيران تأمين شده، يا تكميل شده اند يا در شرف تكميل هستند 

و هيچ پروژه اي در اين رابطه نيمه تمام نمانده است. 
وي همچنين گفت: در سطح كشور، ۷۴ باب مدرسه نيز به نام سردار 

دل ها »شهيد حاج قاسم سليماني« نامگذاري شده است. 

حسین سروقامت

احتمال موج بعدي و قوي تر كرونا 
از نيمه بهمن

در حالي كه وي�روس كرون�ا در تمام نق�اط جهان ب�ه تركتازي اش 
ادامه مي ده�د، در ايران اما همچنان به نظر مي رس�د اين ويروس تا 
حدودي كنترل ش�ده و چندي اس�ت ش�اهد تثبيت مرگ هاي زير 
۱۰۰ مورد در روز مي گذرد. از س�وي ديگر ۱۰ ش�هر استان مازندران 
كه طي روزهاي اخير ب�ا وضعيت قرمز كرونايي مواجه ش�ده بودند، 
ح�اال دوباره ب�ه وضعي�ت نارنج�ي و زرد بازگش�ته اند، اما وضعيت 
مازندران همانند وضعيت س�اير نقاط كش�ور ش�كننده اس�ت. در 
تهران هم با افزايش بيماران س�رپايي مواجه هستيم. رئيس ستاد 
مقابله با كرونا در كالنش�هر ته�ران از افزاي�ش ۱/۸ درصدي كليه 
ش�اخص هاي ابتال به كرونا نس�بت به هفته گذش�ته خبر مي دهد. 
طي 2۴ ساعت منتهي به روز جمعه سوم بهمن ماه، 6 هزار و ۳۰5 بيمار 
جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه 58۹ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به يك ميليون و ۳6۰ هزار و 

825 نفر رسيد. 
در همين زمان، ۷5 بيمار كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به 5۷ هزار و 225 نفر رسيد. تا كنون يك ميليون 
و 151 هزار و 6۷6 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. ۴هزارو1۳۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 8 ميليون و ۷۹6 هزار و 86۴ 

آزمايش تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده است. 
  احتمال موج بعدي بيماري از  نيمه بهمن ماه 

رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنش��هر تهران از افزايش تعداد بيماران 
سرپايي در استان تهران خبر داد. 

عليرضا زالي، رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران از افزايش 1/8 
درصدي كليه شاخص هاي ابتال به كرونا نسبت به هفته گذشته خبر داد و 
گفت: »در 2۴ ساعت گذشته تعداد موارد بستري مبتاليان به كوويد  1۹، با 
۴/8 رشد نسبت به روز قبل، 28۴ بيمار گزارش شده است كه از اين تعداد 

85 بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شدند.«
 وي تعداد كل موارد بستري در بيمارس��تان هاي پايتخت را هزار و 8۷۷ 
بيمار اعالم كرد و افزود:» ۷18 بيمار از اين تعداد در بخش مراقبت هاي 

ويژه بستري هستند.«
وي تصريح كرد:» با توجه به افزايش ش��اخص مراجعه سرپايي، اگر اين 
شرايط پيوستگي داشته باشد و منجر به افزايش تعداد بستري و مرگ و 

مير شود، در نيمه دوم بهمن ماه موج بعدي بيماري را خواهيم داشت.«
  استفاده 9۸5 هزار نفر از مترو در يك روز

رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران در خصوص تصميمات اخير 
مبني بر بازگشايي هاي برخي مراكز به رغم شكننده بودن وضعيت پايتخت 
اظهار كرد: »شتابزدگي در روند لغو محدوديت ها در اين شرايط بي ثبات، 
مي تواند بازگش��ت موج بيماري را به همراه داشته باش��د. از طرفي روز 
گذشته بالغ بر ۹85 هزار نفر از مترو استفاده كردند كه صرفا2۹۰ً هزار نفر 
در خط 1 تردد داشتند و اين آمار خطرناكي است. ريتم بازگشايي ها بايد 
متوازن تر، منطقي تر و با شيب ماليم تر صورت گيرد، به ويژه در پايتخت 

كه شرايط ناپايدارتر و شاخص ها روبه افزايش هستند.«
دكتر مجيد مختاري عضو كميته كش��وري علمي مب��ارزه با كرونا هم 
تأكيد كرد:»پيش بيني مي شود كه پيك چهارم بسيار شديدتر از قبلي ها 
باشد، چراكه انواع جديدي از ويروس كرونا ايجاد شده كه ميزان انتقال و 

بيماري زايي آن ۷۰ درصد قوي تر است«. 
  طرح شهيد سليماني تا ريش�ه كني كامل بيماري كرونا ادامه 

خواهد داشت
در همين رابطه سردار س��رتيپ دوم پاس��دار رمضان شريف سخنگو و 
مسئول روابط عمومي كل سپاه با تأكيد بر موفقيت طرح شهيد حاج قاسم 
سليماني در سراسر كشور و نقش مش��اركت و ظرفيت هاي امداد رساني 
سپاه و بس��يج در اين زمينه گفت:» طرح شهيد س��ليماني براي مقابله 
همه جانبه با بيماري كرونا در سراسر كشور كه با مديريت كالن ستاد ملي 
مقابله با كرونا و وزارت بهداشت، درمان و مشاركت و نقش آفريني سپاه و 
نيروهاي مخلص و متعهد بسيجي در حال اجرا است آثار موفقيت هاي خود 
را به گونه اي مشهود آشكار و اين موضوع مورد اذعان و تقدير وزير محترم 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ديگر متخصصين و دست اندركاران 

امر مقابله و پيشگيري از شيوع اين ويروس خطرناك قرار گرفته است.«
به گفت��ه وي طرح جهادي و س��المت »ش��هيد س��ليماني« با همت، 
هم افزايي، انسجام و مشاركت كم نظير همه دستگاه ها و نهادهاي صاحب 
نقش با اقبال و همكاري هموطنان عزيز ادامه دارد و با دستيابي به ابعاد 
ناشناخته مقابله با كرونا، تحول و الگوي موفقي را در حوزه سالمت كشور 
به ارمغان آورده است.   سخنگوي سپاه در پايان با تقدير از مجاهدان عرصه 
سالمت و گروه هاي جهادي و سازماندهي شده در طرح شهيد سليماني 
كه طي دو سه ماه اخير در اقصي نقاط شهري و روستايي كشور به صورت 
شبكه اي و محله محور به كمك حوزه سالمت كشور در امر خطير و مقدس 
مقابه با شيوع ويروس كرونا آمده اند، تأكيد كرد: »همانگونه كه گفته شد، 
طرح شهيد سليماني تا ريشه كني كامل بيماري كرونا ادامه خواهد داشت 
و اميدواريم با تداوم كاهش مرگ و مير و نزولي ش��دن ابتال به بيماري، 
زحمات خالصانه و حماسي كادر ش��ريف و مخلص بهداشت و درمان و 
مجاهدان سالمت كشور به نتايج مطلوب منتهي و با مديريت وضعيت، از 

اوج گيري مجدد اين ويروس در كشور پيشگيري شود.«

خانواده ش�هيد س�ليماني رديف ۸/5 ميلياردي بودجه بنياد 
شهيد س�ليماني را به خزانه دولت بازپس داده است تا به حل 

مشكالت مردم اختصاص يابد. 
. . . و ح�اال فاطم�ه س�ليماني از خاطرات ش�يرين كودكي اش 

مي گويد؛ روزهاي همراهي با پدر تا دفتِر كار. 
-  توي دفتر يه اتاق كوچيك بود و يه يخچال خيلي كوچيك. از 
يخچال گاهي بيسكويت تافي و آبميوه و آب معدني مي خوردم 

و يه جوري سر خودمو گرم مي كردم. 
جلسات پدر كه تمام مي شد، با كاغذ و قلم نزد دخترش آمده، 

مي گفت هرچه خورده اي بگو تا بنويسم. 
و فاطمه همه چيز را مي شمرد. پدر هنگام رفتن كاغذ را به كسي 

داده، مي گفت:
-   اين را به حسابداري بدهيد تا از حقوقم كسركنند! 

حاال فاطمه، خانم برازنده اي شده است. 
آهي مي كشد و مي گويد خدايا! ممنونم كه اجازه ندادي با آبروي 

پدرم بازي شود!
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سومين اختراع سمناني ها
 ثبت جهاني شد

علي عم�وزاده با مش�اركت ديگر محققان در دانش�گاه س�منان 
موفق به ثب�ت نهايي اخت�راع »غش�اي نانوكامپوزيت�ي در پيل 
سوختي متانول مستقيم« در اداره ثبت اختراعات امريكا شدند. 
دكتر اسماعيل سعدالدين، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سمنان 
گفت: دكتر علي عموزاده و تيم همكار وي با مشاركت دانشگاه سمنان 
موفق به ثبت نهايي اختراع »غش��اي نانوكامپوزيتي در پيل سوختي 
 Nanocomposite membrane for direct( ،متان��ول مس��تقيم

methanol fuel cells( « در اداره ثبت اختراعات امريكا شدند. 
وي با بيان اينكه اين اختراع مهم از محل حمايت هاي مالي كانون پتنت 
ايران بهره مند شده بود، افزود: خوشبختانه پس از طي مراحل ساخت 
و دقيق داوري و با اس��تناد به ماهيت نوآوري و تيم توانمند علمي، به 
نتيجه رسيد و در 22 دسامبر 2۰2۰ موفق به اخذ گرنت )ثبت نهايي( 
شد.  دكتر علي عموزاده مخترع و مدير اين تيم تحقيقاتي نيز با اشاره به 
اينكه پايان يافتن سوخت هاي فسيلي، آاليندگي زيست محيطي آنان و 
وابستگي شديد بشر به اين نوع از سوخت سبب شده تا توليد انرژي پاك 
و پايدار به يكي از مهم ترين مسائل در تأمين انرژي آينده بشر تبديل 
شود، اظهار داشت: محققان بسياري تالش مي كنند كه در جست وجوي 

منابع جديد و پايدار انرژي باشند. 
وي همچنين گفت: در سال هاي اخير در كنار انرژي هاي تجديد پذير 
مانند خورشيدي، بادي، زمين گرمايي و زيست توده، انرژي حاصل از 
پيل سوختي نيز اهميت فراواني يافته است كه بدون ايجاد آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي و صوتي س��بب توليد انرژي الكتريكي با بازدهي باال 
مي شود.  استاد دانش��گاه س��منان افزود: در اين نمونه از پيل ها نقش 
اساسي بر عهده غشا است كه موجب بهبود عملكرد نهايي پيل خواهد 
شد و طي س��اليان اخير مطالعات فراواني جهت بهبود خواص غشاها 

صورت پذيرفته است. 
عموزاده تش��ريح كرد: در اين اختراع، از نانو ذرات جهت سنتز غشاي 
پيل س��وختي متانولي بهره گرفته شده است كه سبب بهبود خواص و 
عملكرد پيل شده و نتايج بسيار مطلوبي را از نظر توان نهايي پيل در پي 
داشته است.  عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان با بيان اينكه روش بيان 
شده براي سنتز اين نانوذرات، سومين روش در دنيا جهت مغناطيسي 
شدن نانوذرات است كه به نوبه خود براي اولين بار توسط همين گروه 
تحقيقاتي در دنيا ارائه شده است، افزود: در س��نتز اين نانو ذرات ماده 
صنعتي پركاربرد و بس��يار ارزان 2/۴ تولوئن دي ايزوس��يانات به كار 

گرفته شده است. 

زهرا چیذري 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


