
ایســتگاه مترو شهید قدوســی بدون حضور شهردار تهران و با حضور جمعی از 
مدیران شــهری افتتاح شد. ایستگاه شهید قدوســی از ایستگاه های باقی مانده 

بخش شمالی خط 3 مترو است که در تقاطع شریعتی- بهشتی قرار دارد.
رئیس شــورای شــهر تهران در آیین افتتاح ایســتگاه مترو شهید قدوسی با بیان 
اینکه هر قطاری که وارد سیستم مترو تهران می شود، برای ما شادباش و تبریک 
ویژه ای محســوب می شــود، گفت: گاهی اوقات برخی مسئوالن سعی می کنند 
مترو بسازند و این در حالی است که همه شرایط از جمله اعتبارات، پول، واگن 
و... برای آنها مهیا است اما ما در شرایطی نسبت به ساخت مترو اقدام کرده ایم 

که در تحریم مضاعف قرار داشته ایم. 
مهدی چمران با بیان اینکه ما در شرایطی مترو ساختیم که حتی یک فاینانس 
نیز برای ما باز نشد، گفت: از سال 86 به دنبال جذب فاینانس از چین بوده ایم و 
حتی امضاهای مدارک نیز انجام گرفته بود و رؤسای جمهوری چین و ایران نیز 

قول هایی داده بودند اما عماًل کاری پیش نرفت و اعتبارات تأمین نشد.
وی بــا اشــاره به هزینه های مضاعــف طرح های عمرانــی در زیر زمیــن ادامه داد: 
در شــرایط تحریم و رکود اقتصادی حاکم در کشــور و در شرایطی که مشکل خرید 
خارجی داشتیم، توانستیم با سرعت هرچه بیشتر خطوط مترو را  آماده کنیم و این 
در حالی است که خاک تهران سست و آبرفتی است و شاهد بروز حوادث در نقاط 
مختلف بوده ایم.وی با بیان اینکه هر رام قطار می تواند هزاران مســافر را جابه جا 
کنــد، گفت: با توســعه مترو می توانیم صرفه جویی فراوانی داشــته باشــیم و باید 
بگویم مصرف بنزین در ایران با بنزین مصرفی در کشور هند با بیش از یک میلیارد 
نفــر جمعیت برابری می کنــد چراکه بســیاری از افراد به دلیل شــلوغی و ازدحام 
در وســایل حمل و نقل عمومی، عالقه مند به  اســتفاده از خودروی شخصی شان 
هســتند و اگر دولــت اعتبارات الزم را در راســتای ســاخت مترو بدهــد، می توانیم 
چندین میلیارد دالر در مصرف ســوخت صرفه جویی کنیم و ســرمایه ملی مان را 
ارتقا دهیم. چمران با بیان اینکه شــورای شهر امســال 2200 میلیارد تومان اعتبار 
مستقیم برای توسعه مترو در نظر گرفت، گفت: اگر دولت نیز به تعهدات خود در 

زمینه ارائه اعتبارات عمل کند، سرعت ساخت مترو افزایش می یابد

 مدیرکل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

دانشآموزان»همیارگردشگر«میشوند
مدیــرکل فرهنگــی و هنــری وزارت آمــوزش و پرورش گفــت: طرح 
»همیار گردشــگر« بــا همکاری میــراث فرهنگی از پنجــم مهر اجرا 
می شــود. بــه گــزارش مهــر، محمدعلــی علی اکبــرزاده در دومیــن 
همایــش ملــی نقش کــودک و نوجوان در توســعه پایدار بــا رویکرد 
HSE، اظهارداشــت: بایــد به کودکان از کودکی مهــارت کارآفرینی را 
آمــوزش دهیم تا در هنگام فارغ التحصیلی خــود ایجاد کار کنند نه 

اینکه به دنبال استخدام در دستگاه های دولتی باشند.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان یاد می دهد تا 
همیار باشند برای نمونه در حال حاضر ۹ میلیون نفر دانش آموز 
همیــار پلیــس هســتند و قوانیــن را یــاد گرفته اند و به دیگــران نیز 
انتقــال می دهنــد. مدیــرکل فرهنگــی و هنــری وزارت آمــوزش و 
پرورش با بیان اینکه اگر کودک و نوجوان ما تربیت الزم را داشــته 
باشــند توســعه پایدار انجام می گیرد، گفــت: پنجم مهر مصادف 
با روز گردشــگری طرح همیار گردشــگر را نیز اجــرا خواهیم کرد و 
دانش آمــوزان بــه خانواده ها برای انتخاب مکان های گردشــگری 

کمک می کنند.
وی تأکید کرد: آمادگی داریم طرح همیار طبیعت را نیز اجرا کنیم.

دوستیابی،علتنخست
پیوستنبهشبکههایاجتماعی

مطالعــات  مؤسســه  گــروه  مدیــر 
دانشــگاه  اجتماعــی  تحقیقــات  و 
تهران گفت: بیشــتر جوانــان ایرانی 
اســتفاده کننده از اینترنت و فضای 
مجــازی بــه دنبــال دوســت یابی و 

تعامالت مجازی هستند.
محمدمهدی فتوره چی در نشست 
و  دانشــگاه  مجــازی،  »شــبکه های 
سیاســت های فرهنگــی« بــا اشــاره 
و  ایرانی هــا  اســتفاده  تفــاوت  بــه 

فرانســوی ها از شبکه های اجتماعی گفت: کشور فرانســه بین کشورهای اروپایی 
جایــگاه چهــارم را از لحاظ تعداد کاربران و نحوه اســتفاده از شــبکه های مجازی 
دارد. شــاید دو ســوم مردم فرانســه از اینترنت برای انجام امور روزمره اســتفاده 
می کننــد و حدود ۹0 درصد دانش آموخته هــا از اینترنت با کارکردهای مختلف 

استفاده می کنند.
وی ادامــه داد: تحقیقــات نشــان می دهــد کاربردهای فرهنگی مثل اســتفاده از 
موســیقی یــا اســتفاده از بازی هــای مجــازی، در اولویــت کاربران نوجوان اســت.
کاربردهای ارتباطی بین جوانان ۱8 تا 2۵ سال بیشتر است و بیشترین وابستگی 
کاربران نوجوانان فرانسوی مربوط به بازی های خالقانه است اما در ایران جوانان 

دنبال دوست یابی و تعامالت مجازی هستند.
 مدیر گروه مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به 
اهمیــت شــرایط در کاربری اینترنت عنوان کرد: کاربری اینترنت بســته به اینکه 
در چه جامعه و در چه شرایط فرهنگی هستند، متفاوت است. یک نظریه پرداز 
معتقد است هر جامعه ای برای کاربردهای جدید ارزش خاصی قائل می شود و 
به سمت کاربری های جدید می رود.  وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال های 
آینده وضعیت بهتری داشته باشیم اما در سال های گذشته بیش از یک میلیون 

کاربر ایرانی از سایت های غیر اخالقی بازدید کرده اند. 
در ادامه این نشست محمد آقاسی مدیرعامل مؤسسه افکار سنجی دانشجویان 
ایران درباره شــبکه های اجتماعی عنوان کرد: یکی از مسائلی که باعث می شود 
احساس کنیم شبکه های اجتماعی افکار خود را به مردم ارائه می دهند و تحمیل 
می کننــد این اســت کــه اخبار زودتــر از مطبوعات از طریق این شــبکه ها منتشــر 
می شود. وی ادامه داد: همزمان با ورود تلگرام فراخوان های مجازی شکل گرفت 
و ۵0 درصــد مــردم گفتنــد که از وجود فراخوان ها مطلع شــده ایم کــه ۴0 درصد 
مربوط به شــبکه های اجتماعی است. وقتی دانشگاهیان را بررسی می کنیم ۴۷ 

درصد و دانشجویان ۵2 درصد با این شبکه ها مرتبط هستند. 
مدیرعامــل مؤسســه افــکار ســنجی دانشــجویان ایران بــا بیان اینکــه ما، بین 
عضویت در شــبکه های اجتماعی و استفاده از آن تفاوت قائلیم، خاطرنشان 
کــرد: طبق نظرســنجی که انجــام داده ایم ۵3 درصد مردم عضو شــبکه های 
اجتماعــی هســتند و تلگرام بیشــترین محبوبیــت را دارد که چیــزی برابر 28 
میلیون نفر می شود. از هر ۱00 مرد ایرانی ۵۵ نفر و از هر ۱00 زن ایرانی ۵۱ نفر 

عضو شبکه های اجتماعی هستند.

فریبا خان احمدی

آمــار بیماری هــا به ســمت بیماری های غیــر واگیر 
شــیفت پیــدا کــرده اســت.امروز 50 درصــد افــراد 
مبتال به فشــار خون از بیماری خــود خبر ندارند که 
خروجی آن ابتال به بیماری ها ی قلبی است و البته 
عمدتاً ناشی از سبک زندگی ما است. در واقع مرگ 
ساالنه ۱۷ میلیون نفر در جهان در اثر بیماری های 
قلبی و عروقی منتســب می شود به سبک زندگی و 
تغذیه. مطالعات میدانی وزارت بهداشت،درمان 
وآموزش پزشکی هم نشان داده که ایرانیان 3برابر 
اســتانداردهای جهانــی نمــک مصــرف می کنند.

نگاهی به هرم غذایی گواه این است که ایرانیان در 
مصرف نمک، قند و شکر رکورددار هستند ایرانی ها 
6 برابر مردم جهان قند و شکر مصرف می کنند که 
همین آمار حیرت انگیــز اضافه مصرف، به هفت 

میلیون دیابتی در کشور تبدیل شده است.
در مــورد مصــرف روغــن وچربــی نیــز آمارهــا 
تکان دهنده اســت. سرانه مصرف روغن هر ایرانی 
ســاالنه 3 کیلوگرم افزایش پیــدا می کند این یعنی 
ما 25 درصد اضافه مصرف روغن در کشــور داریم 
و نیمی از آمار روزانه مرگ در کشــور منتسب است 
به ســکته های قلبی کــه عمدتاً به دلیــل رژیم های 
غذایــی پــر چــرب اتفــاق می افتــد. عــالوه بــر آن 
26درصد مردان ایرانی سیگار می کشند، 3 میلیون 
نفــر مصرف قلیان داشــته و حدود ۹3 هزار ســکته 
مغــزی و 43 هزار مورد ابتــال به بیماری های قلبی 

–عروقی ساالنه در کشور داریم.
هر چنــد کاهــش مصرف نمــک، قنــد و چربی 
در برنامــه غذایــی از محورهــای مورد توجــه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش بروز 
بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی بوده 
است اما به اذعان صاحبنظران کار زیادی در زمینه 
پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های 
مغزی صورت نگرفته اســت. بر همین اســاس روز 
گذشــته در حالی هجدهمین کنگره تازه های قلب 
و عــروق با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی و بیــش از 4هــزار شــرکت کننده جامعــه 
پزشکی قلب و عروق کشور و میهمانانی از کشورهای 

اروپایــی آغــاز شــد که محــور اصلــی این کنگــره به 
موضــوع اصالح ســبک زندگــی، تغذیه مناســب و 
کنترل فشــار خون به عنوان اقدام های پیشــگیرانه 
مرتبط با بیماری های غیر واگیر اختصاص داده شده 
است. ســخنرانان درباره علل افزایش بیماری های 
قلبی و عروقی و نیز ســکته های مغــزی و دیابت در 

این کنگره هشدار دادند.
ë پوشش بیمه ای دو داروی مؤثر قلبی

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در 
حالــی بــه مراســم افتتاحیــه هجدهمیــن کنگــره 
تازه های قلب و عــروق رفت که حامل پیام خوش 
بــرای بیماران قلبی بود. او از پوشــش بیمــه ای دو 
داروی مؤثــر قلبی خبر داد و گفــت: »دولت در این 
ســه سال کارهای خوبی را برای کنترل بیماری های 
قلبــی و عروقی انجام داده که یکــی از آنها افزایش 
۵0 درصــدی تخت هــای ویــژه بیمارســتانی بــوده 
اســت. یکــی دیگــر از اقــدام های مهــم مــا در این 
زمینــه افزودن دو قلــم از داروهای مؤثــر در درمان 
بیماری هــای حاد قلبی به فهرســت دارویی کشــور 
و مهم تــر از آن تحــت پوشــش بیمــه درآوردن این 

داروها است.«
در  هاشــمی  قاضــی زاده  حســن  ســید  دکتــر 
هجدهمیــن کنگره تازه هــای قلب و عــروق گفت: 
»آمار مــرگ و میر جهانی بر اثر بیماری های قلبی 
در جهان باالســت و ما نیز از این موضوع مســتثنی 
نیســتیم. هدف بلندمدت ما کاهــش 2۵درصدی 
میــزان مرگ و میر بــر اثر بیماری های قلبــی در ۱0 
سال آینده است. مهم ترین و اصلی ترین کار در این 
زمینه پیشگیری است که شبکه بهداشتی می تواند 

نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.«
وزیر بهداشــت در حاشیه این مراسم از تشکیل 
پرونده الکترونیک سالمت برای ۵۱ میلیون نفردر 
پیشــگیری از ابتال به بیماری های غیرواگیر، تجهیز 
آمبوالنس هــا بــه داروهــای مؤثــر در مرحلــه حــاد 
بیماری هــای قلبــی و مخالفت ســه گروه بــا ایجاد 
عــوارض بــرای کاالهــای آســیب رســان ســالمت 
ســخن گفت.به گفته دکتر هاشــمی، عــوارض باید 
بــر کاالهای آسیب رســان ایجاد شــود ولی ما موفق 

بــه ایــن اقــدام نبودیــم چــرا کــه وزارت بهداشــت 
تنهــا یک عضــو از یک گــروه 4 نفره بود کــه در این 
زمینــه تصمیــم می گرفــت و 3 گروه دیگــر موافق 
با لحاظ شــدن عــوارض بــر کاالهای آسیب رســان 
نبودند در حالی که این مســأله در پیشگیری از بروز 

بیماری های قلبی و عروقی مؤثر است.
وزیر بهداشت ادامه داد: برای تغییر رفتار مردم 
در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی باید 
اقــدام هــای الزم را انجام داد و بــرای کاهش مرگ 
از این طریق دو اقدام مناســب طی دو سال گذشته 

صورت گرفته است.
هاشــمی افــزود: از اقــدام هــای صــورت گرفته 
انجــام برنامه هــای مداخله جــدی از نظر جراحی 
برای پیشگیری و درمان سکته قلبی بوده که سعی 
شــده از آخریــن تکنیک هــا در این زمینــه بهره مند 
شویم. دومین اقدام نیز استفاده از داروهای جدید 
به شــمار رفته که هیأت وزیران تحت پوشــش قرار 
گرفتــن آنهــا را بــرای بیمــه تصویب کرده اســت و 
این مســأله 85 درصد از بروز مرگ در مرحله حاد 

بیماری های قلبی پیشگیری می کند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه استفاده از غذاهای 
فســت فود در کشــور افزایش یافته و دورهمی ها در 

منــزل تبدیل به دعــوت در رســتوران و اســتفاده از 
غذاهــای مخربــی همچون انواع فســت فود شــده 
اســت. این در حالی اســت که ســبک زندگی و نوع 
تغذیه بسیار در بروز بیماری های قلبی دخالت دارد 

و نظارت خانواده ها در این زمینه الزم است.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه هزینه این چنین 
خریدهــا باید بــرای مــردم افزایش یابــد، گفت: 
البته برای هر کسی نمی توان یک مأمور گذاشت 
ولی صدا و ســیما و سایر رسانه ها باید به صورت 
شــفاف عوامل خطر برای بیماری هــا را به مردم 
نشــان دهند.هاشــمی بــا بیــان اینکه اکثــر مردم 
نســبت بــه تغذیــه خــود بی توجهــی می کننــد، 
هاشــمی گفــت: بیــش از 50 درصــد افــرادی که 
فشار خون دارند از بیماری خود اطالعی نداشته، 
همچنین 5 میلیون نفر در کشــور مبتال به دیابت 
بــوده که اکثریت آنها پس از چند ســال ناتوان در 
کنترل دیابت می شــوند و این مسأله معلولیت و 

مرگ را برای آنها به همراه دارد.
وی در رابطــه بــا تجهیــز آمبوالنس هــا جهــت 
اقــدام بموقع برای درمان ســکته های قلبی گفت: 
تــالش می شــود همــه آمبوالنس هــا بــه داروهایی 
کــه در مرحله حــاد بیماری های قلبی مؤثر اســت، 

مجهز شوند.هاشــمی بــه عوارض مصــرف قلیان 
و دخانیــات نیــز اشــاره کــرد: »در ارتبــاط بــا قلیان  
نیــز خیلی ها از توجــه ما بــرای جمــع آوری دلخور 
هستند ولی با وجود این در اکثر استان ها بجز تهران 

همراهی های الزم صورت گرفته است.«
ë 25 میلیون ایرانی چاق هستند

دبیــر هجدهمین کنگــره بین المللــی تازه های 
قلــب و عروق نیز در ادامه این مراســم از وجود 25 
میلیون ایرانی مبتال به چاقی خبر داد. او گفت: 25 
میلیون در ایران چاق هســتند و مشکالت قلبی در 

کمین آنها است.
دکتــر مســعود اســامی همچنیــن نســبت بــه 
افزایــش آمــار ســکته های قلبــی و مغــزی هشــدار 
داد: »بــا وجود اینکه آمار ســکته قلبــی و مغزی در 
کشــورهای اروپایی در حال کاهش بوده این آمار در 
کشــور ما کم نشــده چرا که برنامه های پیشــگیرانه 

بدرستی مدنظر قرار نگرفته است.«
به گفته اســالمی، طبق آخرین آمــار 26 درصد 
مردان ایرانی سیگار می کشند و این مسأله آمار ابتال 
بــه بیماری های قلبــی و عروقی در آنهــا را افزایش 
می دهد. عالوه بر این فشار خون باال، دیابت، چاقی 
و تحرک نداشتن از دالیل عمده بروز سکته قلبی در 
کشور به شــمار می رود.دبیر کنگره تازه های قلب و 
عــروق این را هم گفت که 8۵ درصد افراد مبتال به 
فشــار خون باال از بیماری خود اطــالع ندارند و این 
موضوع نیز در افزایش ریسک ابتال به بیماری های 

قلبی تأثیر گذار است.
ایــن  در  شــده  ارائــه  آمارهــای  آخریــن  طبــق 
کنگــره 50 درصــد جامعــه شــهری ایــران افزایش 
وزن دارنــد، ۱2.5 درصــد افراد بالغ در کشــور مبتال 
بــه دیابــت هســتند، 20تــا 30 درصــد مــرگ و میر 
کشــور ناشــی از سکته های قلبی اســت که با اجرای 
برنامه هــای پیشــگیرانه می تــوان بــه میــزان قابل 
توجهــی از بیماری هــای قلبی و عروقی پیشــگیری 
کرد. بر همین اساس دبیر این کنگره از انجمن های 
پزشــکی درخواســت کرد برنامه هــای صحیحی را 
در زمینه پیشــگیری از بیماری هــای قلبی و عروقی 

تدوین کنند.
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هشداردرباره سبک زندگی ایرانی ها
25 میلیون ایرانی به علت چاقی در معرض بیماری های قلبی قرار دارند /  50 درصد مبتایان  به فشار خون از بیماری خود اطاع ندارند

وزیر بهداشت در هجدهمین کنگره »تازه های قلب و عروق« مطرح کرد
اخبار
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ایستگاهمترو»شهیدقدوسی«افتتاحشد

 
»آموزگار، کیمیا توی »شــیروان« زندگی 
می کند.« منظــور آنها از کیمیا، »مهرآوه 
شــریفی نیا« بازیگر ســریال کیمیاســت. 
دوســال اســت کــه تلویزیون به روســتای 
»آیرقانــه« خراســان شــمالی در نقطــه 
صفــر مرزی ایــران - ارمنســتان رســیده 
ست. صفر مرزی یعنی صفر همه چی! 
همه چیــز یا پیش از آنها تمام می شــود 
یا بعد از آنها شــروع می شــود. اما شبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام باالخــره ارتبــاط 
بچه های روســتای آیرقانــه را با پایتخت 
برقــرار کــرد تا آنهــا 20 عکــس از زندگی 
خــود را به تهران بفرســتند. بــه این امید 
کــه با فــروش آن، پولــی به دســت بیاید 
کــه بخشــی از مشــکالت دانش آمــوزان 
مرزنشین در نقطه صفر مرزی حل شود.

آقــای  اینســتاگرام  از  چیــز  همــه 
مقــداد  می شــود.  شــروع  »آمــوزگار« 
باقــرزاده متولــد ۱36۹ هــم خــودش را 
»آمــوزگار« معرفی می کنــد، همان طور 
کــه دانش آموزانــش او را صــدا می کنند. 
او حــاال بــه نمایندگــی از دانش آمــوزان 
وکــودکان ایــن روســتا در گالــری »دیــد« 
چشــم به راه خیرانی اســت کــه با خرید 
عکس هــای تهیه شــده توســط کــودکان 
این روســتا، اعتبــاری را در اختیــار او قرار 
او می خواهــد در نخســتین گام  دهنــد. 

پلی روی »رودخانه فصلی« روســتا بزند 
تا حادثه جان کودکانی را که هر زمســتان 
می خواهنــد از آن رودخانــه عبــور کنند و 
پشــت میز های درس و مدرسه بنشینند 
تهدید نکنــد.او می گوید: »بچه ها به من 
گفتند آموزگار عکس ها را ببر به تهرانی ها 
نشان بده.« تا همین چند وقت پیش که 
4 تــا از دانش آمــوزان او به دعوت »مژده 
لواســانی« مجــری تلویزیــون و »شــهپر 
آرمــات« عکاس بــه تهــران آمدند، فکر 
می کردند دنیا می شود روستای خودشان 
و شــهر آقای آمــوزگار یعنی»شــیروان.« 
کودکانه خیال می کردنــد همه بازیگران 
زندگــی  شــیروان  در  کیمیــا«  »ســریال 
اینســتاگرام  طریــق  از  می کنند.آمــوزگار 
بــا لواســانی و آرمات آشــنا می شــود. به 
گفته »شــهپر آرمات« دوربین های یکبار 
مصرف برای کــودکان آیرقانه خریداری 
و بــرای آنهــا ارســال می شــود تــا آنهــا از 
روســتای خود عکــس بگیرند. 20 عکس 
انتخاب می شــود تا نداشــته های روســتا 
برای خیرانی که دست و دلشان همیشه 
با دیگران است به نمایش گذاشته شود. 
عکس ها، روســتایی پــرت و دورافتاده را 
نشان می دهد. کودکان هر آنچه بوده به 
تصویر کشــیده اند. آمــوزگار آنجا را»آخر 
دنیــا« توصیــف می کند. مدرســه روســتا 
تنهــا یــک کانکــس تــک کالس اســت. 

روســتا دو معلــم دارد. اما نمی شــود هر 
دوکالس را در یــک کانکــس جمــع کرد. 
بنابرایــن معلمــی که دیرتر برســد خانه 
گلی باالی تپه را کالس درس کودکانش 
می کند. گاهی اوقات هم فضای کوچک 
کنــار مدرســه، بــه عنــوان کالس درس 
اســتفاده می شــود.کالس درس مختلط 
اســت. دختر و پسرها به کالس ششم که 
می رسند سرنوشت شان عوض می شود. 
روســتا دبیرســتان ندارد. پســرها شانس 
بیشــتری بــرای ادامــه تحصیــل دارنــد. 
هرچند باید هر روز ۱0 کیلومتر از روستای 
خودشــان به یک روســتای دیگر بروند تا 
شانس ادامه تحصیل را از دست ندهند 
امــا دختــران ترکمــن، همــان دختــران 
انتظارند که سرنوشت شــان را»شــاملو« 

بــه تصویــر کشــید و در قابی شــاعرانه به 
تلخــی ماندگار شــد. ازدواج دختــران در 
۱0 -۱۱ ســالگی رسمی است در روستا که 

برنیفتاده!
اینســتاگرام آمــوزگار که حاال به اســم 
شــده  معــروف  »معرفــت«  مدرســه 
او  دارد.  فالوئــر  نفــر  هــزار   ۱2 از  بیــش 
روزمرگی های روســتا را در اینستاگرام به 
تصویر کشــیده و تاکنون توانسته است از 
طریــق خیرانی از داخل و خارج از کشــور 
کارهای کوچکــی  برای روســتای آیرقانه 
انجــام دهد. می گوید: »حتــی خیرانی از 
کشــورهای امریکا، کانادا، ســوئیس، کره 

جنوبی و... به روستا کمک کرده اند.«
بــا کمــک آنهــا توانســته اســت برای 
بخــرد.  »سرســره«  و  »تــاب«  روســتا 

می گویــد: »بچه ها هیچ وســیله ای برای 
بازی ندارند. در نهایت به کوه می روند یا 

گله را به چرا می برند.«
»معضلــی«  امــا  فصلــی  رودخانــه 
جدی اســت. حتــی یک بار پــای آموزگار 
را هم شکســت: »داشــتم با موتور از دل 
آب رد می شــدم کــه موتــور گیــر کــرد به 
ســنگ هایی کــه ســیل آورده بــود و پــام 
شکســت.« به گفتــه او معلم هایی که در 
این مناطق درس می دهند اعتقاد دارند 
که اگر معلمی در راه رســیدن به مدرسه 

پایش نشکند، غیرعادی است.
آموزگار مدرسه معرفت اعتقاد دارد 
که مردم روســتا به مشکالت و رنج های 
کرده انــد.  عــادت  مــرزی  صفــر  نقطــه 
مردم روســتا هر ســال به کمک آموزگار 
مدرســه روی رودخانه پل می زنند اما با 
نخســتین ســیل پل از جا کنده می شود. 
فصلــی  رود  خروش هــای  آن،  از  بعــد 
می مانــد و پاهای کوچک بچه ها که باید 
خود را از دل روســتا بگذرانند. روســتا نه 
نانوایی دارد ونه مغازه. نان را خودشــان 
می پزند اما برای خرید باید چند روســتا 
روســتا  بچه هــای  برونــد.  طرف تــر   آن 
دوســت دارند کاره ای شــوند و به روســتا 
خدمت کننــد. کودکانی کــه کودکی آنها 
در چنــد جمله خالصه می شــود. »چند 
ســالگی های مــن« مختصــر و کوچــک 

اســت. در چمــدان تــو هم جا می شــود. 
مثاًل در همین ســه ســالگی ام جــز پرواز 
چنــد پروانــه کــه اتفاقاً پــر از ِمهــر بودند 
خبــری نبود یــا مثاًل جــز توت چیــدن از 
درختی که نداشــتیم از هیچ رؤیایی باال 
نرفته ام.من چشم هایم را بشدت برای 
رفع دلتنگــی عصر جمعه بــه تو قرض 
می دهم. آنها چند سالگی خود را گالری 
دیــد در خیابان بهشــتی، خیابان مفتح 
شــمالی، نبــش کوچــه چهــارم بعــد از 
اداره پست به تصویر کشیده اند. کودکان 
نقطه صفر مرزی تا ۱6 آذرچشــم به راه 
کســانی هســتند که با خرید عکس های 
آنهــا، چراغ آینــده کودکان مرزنشــین را 
روشــن کننــد. جمعــی از هنرمنــدان از 
جمله »حبیب رضایی«، آزاده صمدی، 
بهــاره کیــان افشــار، شــبنم فرشــادجو، 
رضایزدانی، کامران تفتی و... هم از آنها 
حمایــت کردند و روز نخســت خود را به 
گالــری »دیــد« رســاندند. در ایــن میان 
حاج آقا »شــهاب مرادی« هــم خریدار 
یکــی از عکس هــای بچه هــا شــد. کــف 
قیمــت را بــرای عکس هــای تهیه شــده 
توســط بچه هــا یــک »میلیــون تومــان« 
گذاشــته اند. تیم اســتقالل هم به کمک 
»طالب لو« توپ فوتبالی را امضا کرده و 
در همین روزها به نفع کودکان مرزنشین 

به مزایده گذاشته می شود.

فروش عکس به خیرین برای کمک به کودکان مرز نشین

فرماندار تهران خبر داد
تدوینطرحجامع

مبارزهبا»سفیدبالکها«درپایتخت
فرماندار تهران با اشــاره به تدوین طرح جامع مبارزه  

بــا ســفیدبالک ها)مگس ســفید( در پایتخــت گفت: 
اقدامــات مؤثر انجام شــده در راســتای مقابله با ســفید بالک هــا موجب تأخیر 
یک ماهه حضور پرشــمار این آفت در ســطح شهر شده اســت. به گزارش ایرنا، 
عیســی فرهادی روز چهارشــنبه در نشست بررســی آخرین وضعیت مهار آفت 
سفیدبالک ها در در سطح شهر تهران، افزود: طرح جامع مبارزه با سفید بالک ها 
با مشــارکت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی و همکاری 
مراکــز دانشــگاهی تا پایان ســال جاری بــه صورت نهایــی تدوین و اجــرا خواهد 
شد.خوشبختانه سفیدبالک ها ناقل هیچ بیماری ای نیستند و دراین زمینه جای 
هیچ نگرانی برای شــهروندان تهرانی وجود ندارد. وی با اشــاره به اینکه امســال 
شاهد کاهش چشمگیر جمعیت این حشره در سطح تهران بودیم، اظهار کرد: 
وجود پرشمار این آفت در دو منطقه شش و ۱۱ پایتخت نیز به طور قطع با آغاز 
فصل سرما از بین خواهند رفت. فرهادی گفت: با توجه به اینکه در آستانه فصل 
سرد سال و کاهش جمعیت سفیدبالک ها قرار داریم، جلسات پیگیری تدوین 
و اجرای طرح تا پایان ســال هر دو ماه یکبار برگزار می شــود. فرماندار شهرستان 
تهران با اشاره به اینکه طرح جامع مبارزه با سفید بالک ها با محوریت سازمان 
حفاظت محیط زیست و نظارت جهاد کشاورزی تهیه شده افزود:پس از دریافت 
نظرات کارشناسی دســتگاه های ذیربط، آیین نامه اجرایی طرح جامع مبارزه با 

سفیدبالک ها ابالغ و عملیاتی خواهد شد.

با توجه به اســتقرار کامل دســتگاه های ایرانی پذیرش بلیت هوشــمند بارکدی 
در ایســتگاه های متــرو، از امــروز امکان عبور از گیت های متــرو تنها با بلیت های 
تک ســفره و دو ســفره کیوآر کددار میسر است.بلیت های تک ســفره و دو سفره 
جدیــد متــرو که حــاوی بارکدهای دوبعــدی )QR کد( هســتند از آبان ماه ســال 
گذشــته به صورت آزمایشی در کنار بلیت های مغناطیســی استفاده می شد که 
اکنــون با اســتقرار کامل سیســتم جدید، بلیت هــای قدیمی مغناطیســی از رده 
خارج می شوند.این بلیت ها دارای بارکد منحصر به فردی هستند که با قرار دادن 
آن روی صفحه نمایشگر گیت، تردد امکان پذیر می شود. میزان خطا در قرائت 
بلیت هایQR کد نزدیک به صفر است و با استفاده از این فناوری می توان جلو 

هرگونه سوء استفاده و تقلب مانند کپی کردن بلیت  ها را گرفت.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بودجهپیشگیریازاعتیاد
۵۰درصدافزایشیافت

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
امروز پیشگیری به اولویت اصلی و اول ستاد مبارزه با مواد مخدر تبدیل شده، گفت: 
نخستین اقدام سال جاری، افزایش بودجه پیشگیری به میزان ۴0 تا ۵0 درصد بوده 

است.
سردار علی مؤیدی دیروز در حاشیه دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در جمع 
خبرنگاران درباره تحلیل جمعیتی افراد معتاد گفت: متأسفانه اعتیاد در بین زنان 
و جوانان نگران کننده و آمار آنان قابل توجه است اما جمعیت کودکان معتاد خیلی 

قابل توجه و قابل بیان نیست.
قائــم مقــام دبیرکل ســتاد مبــارزه با مــواد مخــدر درباره بودجــه پیشــگیری افزود: 
نخســتین اقدام ســال جاری ام در ســتاد مبارزه با مواد مخدر افزایش بودجه بخش 
پیشگیری به میزان 40 تا 50 درصد بوده است. وی با بیان اینکه گزارش نهایی مبارزه 
با آسیب های اجتماعی در آبان ماه به رهبر معظم انقالب تقدیم می شود، گفت: 
روزانه بطور متوسط 8 نفر به دلیل ناخالصی های موجود در مواد مخدر جان خود 

را از دست می دهند.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز در این 
کنگره با بیان اینکه تریاک عاملی سرطان زا و بیماری زا است، گفت: امکان ابتال 
به ســرطان های مری، معده، لوزالمعده و مثانه در میان مصرف کنندگان تریاک 

بیشتر است.

اعتیادحمل و نقلشهر

»بلیتهایکددار«جایگزینبلیتهای
قبلیمترومیشوند
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