اجتماعی

دوشنبه  ۳آذر 1399
 ۷ربیع الثانی .۱۴۴۲شماره ۲۰۵۳۰

بازگشتدودزاها به شهرها؟

یک توئيت
سن ان ان :مقام ارشــد سازمان بهداشت
جهانی در اروپــا می گوید اگــر همه مردم
اقــدامــات بهداشتی مانند مــاســک زدن
را رعــایــت کنند ،مــی ت ــوان از قرنطینه و
محدودیت ها جلوگیری کرد.

یک عکس
پلیس درجهت اجرای محدودیت های
تــردد در مــبــادی شهرها بــا متخلفان
به شدت برخورد می کند .

در طرح جدید پلیس امکان ترخیص  800هزار موتورسیکلت توقیفی و رسوبی تسهیل شده که
محیط زیست می گوید این طرح خطرناک است
عبدالهی – از آغــاز طــرح ویــژه پلیس برای
ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی  10روز
میگذرد و به گفته رئیس پلیس راهور ناجا تا
اول آذرمــاه 23 ،هزار دستگاه از  837هزار
موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای کشور
ترخیص شده است .موتورهایی که سازمان
محیطزیست بسیاری از آ نها را جزو عوامل
اصلی آلودگی هــوا میداند و در خبری که
پایگاه اطال عرسانی دولــت هم آن را منتشر
کرده ،اعالم کرده است« :ارائه تسهیالت برای
ترخیص موتورهای فرسوده و رسوبی که از
سوی نیروی انتظامی ارائه شده برای سالمت
مردم بسیار خطرناک است ،چون با این کار
موتورهایی را که قب ً
ال کاربراتوری بودند و
پس از مدتی باید اسقاط میشد ،مشمول
ی کرده است».این اظهارنظر ،بخشی
بخشودگ 
از صحبتهای «مسعود تجریشی» معاون
سازمان حفاظت محیطزیست کشور است که
توضیحات دیگری را هم به آن افزوده است« :به
جز ترخیص بسیاری از موتورهای فرسوده،
متاسفانه موتورسیکلتهایی که در پارکینگ
میمانند را هم تمیز کرده ،به مزایده گذاشته و
دوباره به چرخه بازمیگردانند».
▪ 3طرح بینتیجه

رسانه های جهان

ایندیپندنت :اداره
فرهنگوگردشگری
ووهانچینکهاولین
مورد کرونایی جهان
از ایــن شهر گــزارش
شدهبود،باادعایعبورازبحرانکرونا،
بــرای جــذب گردشگر ویدئویی را با
عنوان «بیایید در ووهان مالقات کنیم»
منتشرکردهاست.
رویـــتـــرز :تصمیم
جدید رئیسجمهور
تــایــوان بــه اعــتــراض
خیابانی هــزاران نفر
منجر شــد« .تسای
اینگ ون» مجوز واردات گوشت خوک
حــاوی راکتوپامین از آمریکا را صادر
کــرده اســت؛ در حالی که مصرف این
گوشت به دلیل مــاده افزودنی آن در
اتحادیهاروپاوچینممنوعاست.
یورونیوز :مقامات
بــهــداشــتــی آمریکا
بــــا صــــــدور مــجــوز
«استفادهاضطراری»
از یـــــک داروی
آنتیبادی(پادتن)کهبهتقویتسیستم
ایمنیبدندرمبارزهباکووید ۱۹کمک
میکند ،موافقت کردند .این همان
داروی تجربی است که بــرای درمان
دونالدترامپ،درزمانابتالیاوبهکرونا
استفادهشدهبود

جهان

سازمان ملل:

 ۳میلیارد نفر در جهان امکان
دست شستن با آب و صابون را
ندارند
بررسیهای سازمان مللمتحد نشان میدهد که
حدود سه میلیاردنفر در منازلی زندگی میکنند
که به امکانات اولیه برای شستن دستها با آب
بهداشتی و صابون مجهز نیستند .به گزارش
یورونیوز ،دادههــای سازمان ملل متحد از دوره
بین سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۸نشان میدهد
که شهروندان در کشورهای چاد ،بنین ،اتیوپی،
جــزایــر سلیمان ،موریتانی ،هائیتی ،تیمور
شرقی و مــاالوی به دلیل دسترسینداشتن به
سرویسهای بهداشتی ،بیشترین آمار استفاده
از فضاهای بــاز بــرای اجابت مــزاج را در سطح
جهان دارند.

آنطور که معاون سازمان محیطزیست کشور
اعــام کــرده ،ایــن سازمان تاکنون سه طرح
برای حل مشکل موتورهای فرسوده و رسوبی
داشته که البته هیچکدام اجرایی نشده است؛
تجریشی این طرحها را این گونه تشریح کرده
است:
طرح اول :این موضوع از معاونت حقوقی
ریاستجمهوری پیگیری شده است که «آیا
این امکان دارد موتورسیکلتهای اسقاطی
به جــای ستاد اجــرای فرمان امــام به امــوال
تملیکی در وزارت اقتصاد برده شود؟» که پس
از پیگیر یهای زیاد پاسخ به این طرح منفی
بوده است.
طــرح دوم :طــرح دیگر ایــن بــود کــه امکان
برگزاری مزایده بــرای موتورهای اسقاطی
وجود نداشته باشد اما این موضوع هم مورد
موافقت قرار نگرفته است.
طرح سوم :پلیس موتورهای توقیفی که کسی

کیفیت پایینی دارد و خیلی استاندارد نیست،
شاید دوستان محیطزیست این دغدغه را دارند
که با اضافهشدن موتورسیکلتهای متوقف
در پارکینگها به چرخه ترافیک ،آلودگی
هوا بیشتر شود .اما شاید بهتر باشد دوستان
محیطزیست بروند گرههای موجود در دیگر
حوزهها از جمله حوزه تولیدات بیکیفیت را
رفع کنند».
▪ورود فراکسیون محیط زیست به ماجرا

برای ترخیص آن مراجعه نمیکند را اسقاطی
اعالم کند که اسقاطیها بتوانند آن را بگیرند،
اما پلیس اعالم کرده تشکیل پرونده اسقاطی
برای هر یک از این موتورها حدود  50هزار
تومان هزینه دارد و به همین دلیل این طرح به
سرانجام نرسیده است.
▪ارادهای وجود ندارد

معاون محیطزیست انسانی سازمان ،این نکته
را هم گفته است که« :سازمان محیطزیست در
ارتباطباموضوعاسقاطموتورسیکلتهاییکه
در پارکینگ هستند تقریب ًا یکسال و نیم تالش
گستردهای را انجام داد .تمام راههای قانونی،
اقتصادی و فنی را پیگیری کردیم و زمانیکه
برای حل آن به نتیجهای نرسیدیم ،آن را رها
کردیم .مجموع فعالیتهای انجا مشده در
سازمان ،ما را به این نتیجه رساند که ارادهای
برای حل موضوع موتورسیکلتهای فرسوده
وجود ندارد».
▪تاثیر موتورسیکلتها در آلودگی

طبق آمارهای منتشرشده ،بیش از  7میلیون
موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور تردد
دارند که تاثیرات مخرب آن در کال نشهرها
بیشتر دیــده مـیشــود .آنطــورکــه «همایون
توفیقی» مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست
و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای

صنعتی ای ــران اع ــام ک ــرده اس ــت« ،نتایج
مطالعات انــجــا مشــده از ســوی انستیتوی
تحقیقاتی ژاپن در زمینه آلودگی هوای تهران
و چند کالنشهر دیگر نشان میدهد که  ۷۵تا
 ۸۵درصدآلودگی هوایتهران مربوطبهمنابع
متحرک ،یعنی خودروها ،موتورسیکلتها و
سایر وسایل نقلیه است و موتورسیکلتهای
فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای
کالنشهر تهران دارند».
▪سردار حمیدی در گفتوگو با خراسان:
نظر سازمان محیط زیست مطلق نیست

اما رئیس پلیس راهنمایی
و رانــنــدگــی تــهــران بــزرگ،
اظــهــارنــظــر کــارشــنــاســان
سازمان محیطزیست درباره
ترخیص موتورسیکلتها
را مطلق نمیداند .ســردار
«حسین حمیدی» در گفتوگو با خراسان
میگوید« :خیلی از موتورسیکلتهایی که
با اجرای این طرح ترخیص میشود فرسوده
نیست ،عمر فــرســود هبــودن موتورسیکلت
مشخص اســت و شــرط تــرخــیـصکــردن هم
معاینه فنی است که همه این مــوارد رعایت
میشود» .سردار حمیدی به دغدغه مسئوالن
سازمان محیطزیست هم اینطور واکنش
نشان میدهد« :چون خیلی از تولیدات جدید

اما فراکسیون محیطزیست
مجلس هــم نسبت بــه این
ماجرا بیتفاوت نبوده و در
روزهـــای آیــنــده بــه آن ورود
خواهد کرد« .سمیه رفیعی»
رئـــیـــس ایــــن کــمــیــســیــون
در گفتوگو با خراسان میگوید« :آلودگی
موتورسیکلتها بیشتر از سایر وسایل نقلیه
اســت و بــه همین دلیل بــا توجه بــه اهمیت
دوچــنــدان موضوع آلــودگــی هــوا در شرایط
کرونایی کشور ،در اولین فرصت این مسئله را
در فراکسیون محیطزیست مجلس بررسی و
درباره آن تصمیمگیری خواهیم کرد».
▪تاثیر قطعی در افزایش مبتالیان و
فوتشدگان کرونا

بخشی از صحبتهای رفیعی به گزارشی
اشــاره دارد که همین چند روز قبل توسط
کارشناسان تهیه و در فراکسیون محیطزیست
مجلس بررسی شد .طبق آن گزارش ،ارتباط
معناداری بین افــزایــش ذرات معلق ،ازن،
دیاکسید نیتروژن و افزایش مرگ و میر ناشی
از کرونا در ایران وجود دارد و آلودگی هوا و به
ویژه ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون باعث
افزایش مــوارد ابتال و مرگ و میرهای ناشی
از کرونا و شدت بیماری میشود .این همان
هشداری است که در نامه رفیعی به 3وزیر
دولت هم اشــاره شده بود و حاال باید دید در
شرایطی که همه کشور بــرای نبرد با کرونا
بسیج شده است ،ترخیص موتورسیکلتهای
فــرســوده متوقف میشود یا به گفته پلیس
راهــور ،موضع سازمان محیطزیست درباره
آالیندگی این موتورها مطلق نیست.

گزیده

یونایتدپرس بر اساس یک پژوهش جدید گزارش داد

مبتالیان به کرونا تا  ۶ماه پس از بهبودی
از ابتالی مجدد مصون هستند
نتایج یک مطالعه که بهتازگی منتشر شد،
نشان میدهد اف ــرادی که به کووید۱۹
آلــوده بود هاند ،دستکم  ۶ماه از ابتالی
مجدد به این ویروس مصون هستند.
بــه گـــزارش یونایتدپرس ،دیــویــد اییر از
محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس
که این تحقیق را انجام داده است ،در یک
بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد :آلود هبودن
بــه کـــوویـــد ،۱۹حــداقــل بـــرای  ۶مـــاه از
عفونت مجدد اکثر افــراد به ایــن ویــروس
پیشگیری میکند و این خبر واقعا خوبی
اســت .زیــرا میتوان اطمینان داشــت که
حداقل در کوتاه مدت ،بیشتر افرادی که
به کرونا مبتال میشوند ،دیگر به آن مبتال
نخواهند شد.
وی کــه اســتــاد گ ــروه بــهــداشــت جمعیت
دانشگاه آکسفورد است ،گفت :ما از نتایج
یک مطالعه قبلی متوجه شدیم که سطح
آنتیبادی با گذشت زمان کاهش مییابد
اما نتایج مطالعه اخیر نشان میدهد در
افرادی که به ویروس کرونا آلوده شدهاند،
مصونیتهایی وجود دارد.
اییر و همکارانش برای این مطالعه که هنوز
در یک مجله پزشکی منتشر نشده و مورد
بررسی قرار نگرفته است ،در فاصله زمانی
میان مــا ههــای آوریــل و نوامبر (فروردین
تا آبان) آزمایش مکرر آنتیبادی را روی
 ۱۲هزار و  ۱۸۰نفر از کادر مراقبتهای
بهداشتی در بیمارستا نهای دانشگاه
آکسفورد انجام دادند.
به گفته محققان تا ماه نوامبر ،هزار و ۲۴۶
نفر از شرکتکنندگان ،آنتیباد یهایی
علیه ای ــن ویــــروس جــدیــد کــرونــا تولید
کرده بودند ،در حالی که بقیه آنتیبادی
نداشتند.
ای ــن محققان تــاکــیــد کــردنــد :تــجــزیــه و
تحلیل اطـــاعـــات نــشــان م ـیدهــد کــه

هیچکدام از افرادی که آنتیباد یهایی
علیه وی ــروس کــرونــا داشتند طــی حــدود
تقریبا هفتماه دوبـــاره بــه ایــن ویــروس
آلــوده نشدند اما  ۸۹نفر از بیش از ۱۱
هــزار نفر کادر بیمارستانی که بدنشان
آنتیباد یهایی علیه این ویــروس تولید
نکرده بود ،در طول این مطالعه دوباره به
این ویروس آلوده شدند.
آنتیبادی ،پروتئینهایی است که سیستم
ایمنی بدن انسان برای مبارزه با عفونت
تولید میکند .مطالعات نشان دادهاند که
آنتیباد یهای ضدویروس جدید کرونا،
سطوح مختلفی از ایمنی را در برابر عفونت
ارائه می دهند.
▪ایمنی بدن چقدر است ؟

برخی محققان متوجه شد هاند که ایمنی
بدن تا هفت ماه طول میکشد ،در حالی که
دیگران معتقدند که این دوره زمانی ممکن
است در برخی افراد تنها  ۹۰روز باشد.
مــوارد متعددی از عفونت مجدد گزارش
شــده اســت کــه در آ نهـــا افـــراد مبتال به
کووید ،۱۹بهبود یافته و دوباره پس از چند
ماه آزمایش کرونای آنها  -با سویه متفاوتی
از این ویروس -مثبت میشود.
همه این مطالعات در مورد ایمنی و عفونت
مجدد پیامدهایی دارد زیــرا محققان به
دنبال ابــداع واکسنی علیه ویــروس کرونا
هستند تا به این همهگیری پایان دهد.
با این حال این محقق گفت :ما به پیگیری
این مطالعه روی کارکنان مراقبتهای
بــهــداشــتــی بــه دق ــت ادامــــه م ـیدهــیــم تا
متوجه شویم که محافظت ایجادشده بر
اثــر آنتیباد یها چقدر طــول میکشد و
درصورت ابتالی مجدد این افراد به کرونا،
عفونت قبلی چه تاثیری بر شدت عفونت
جدید خواهد داشت.

چرا مصرف «آنتیبیوتیک» در ایران باالست؟
ســرپــرســت دفــتــر نــظــارت و پــایــش مصرف
فراوردههای سالمت سازمان غذا و دارو ضمن
تشریحعللباالبودنمیزانمصرفآنتیبیوتیک
در ایــران ،دربــاره نحوه دور ریختن ایــن دارو
هشدار داد.دکتر نوشین محمدحسینی   به
مناسبت هفته جهانی آگــاهســازی درب ــاره
داروهای آنتیمیکروبیال گفت :در جهان علم،
ترسی که حاکم شــده ،این است که به روزی
برگردیم که هیچ آنتیبیوتیکی نتواند روی
بیماریها تأثیر بگذارد زیــرا اگر میکروبها
به آنتیبیوتیکهای مــوجــود ،مقاوم شوند،
دیگر هیچ داروی آنتیبیوتیکی اثــرگــذاری
مطلوب را نخواهد داشت.محمدحسینی
ادامــه داد :وقتی شخصی به طور نادرست از
آنتیبیوتیک استفاده میکند ،میکروب مقاوم
را در بدن خود پرورش میدهد؛ یعنی میکروبی
که در بدن اوست ،نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم
میشود؛اگراینمیکروبمقاومبهآنتیبیوتیک،
وارد بدن شخص دیگریشــود ،حتی اگر آن
شخص تاکنون از آنتیبیوتیک استفاده نکرده
باشد ،داروی آنتیبیوتیک روی آن شخص تأثیر
نخواهد داشت.وی درباره دالیل استفاده بیش
از حد از آنتی بیوتیکها گفت :از دالیل تجویز
زیاد آنتیبیوتیک ،اصرار بیماران به تجویز آن
توسط پزشک است؛ نباید به پزشک برای تجویز
آنتیبیوتیک اصرار کنند؛ در برخی موارد دیده
میشود که یک نفر دچار بیماری ویروسی شده

است اما به پزشک اصــرار میکند که برایش
آنتیبیوتیک تجویز کند؛ این در حالی است که
ویروسهاباتجویزآنتیبیوتیکازبیننمیروند.
وی ادامه داد :در بسیاری از موارد نیز پزشک به
دلیل آنکه در دوره قبلی بیماری فرد ،درمان
دارویــی تکمیل نشده اســت ،مجبور به تجویز
آنتیبیوتیکهای قویتر یا افزایش طول درمان
با آنتیبیوتیک میشود.محمدحسینی افزود:
یک دلیل دیگر مصرف آنتیبیوتیک نیز ممکن
است این باشد که برخی از پزشکان ،در مواجهه
بایکفردمبتالبهبیماریویروسی،بهایننتیجه
برسند که برای پیشگیری از بیماری مربوط به
باکتریها ،آنتیبیوتیک تجویز کنند که این کار
اص ً
ال توصیه نمیشود و باید مسئوالنه به تجویز
آنتیبیوتیکها پرداخت.
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جامعه

در پی ماجرای تخریب خانه یک زن
در بندرعباس ابالغ شد

دستور جهانگیری درخصوص
تامین سرپناه برای افراد ساکن،
قبل از تخریب

معاون اول رئیسجمهور طی پینوشتی بر گزارش
تخریبخانهیکزندربندرعباس،تاکیدکرد:الزم
است کلیه دستگاههای استان قبل از تامین سرپناه
مناسببرایافرادساکن ،اقدامبهتخریبنکنند.به
گزارش خبرگزاری مهر ،اسحاق جهانگیری معاون
اولرئیسجمهورطیپینوشتیبرگزارشتخریب
خانهیکزندربندرعباس،ضمنابرازتاسفازوقوع
اینحادثه،دردستوریبهاستاندارانسراسرکشور
تاکیدکرد:الزماستکلیهدستگاههایاستانقبل
از تامین سرپناه مناسب برای افراد ساکن  ،اقدام به
تخریبنکنند.
متن کامل دستور معاون اول رئیسجمهور به شرح
ذیلاست:
استاندارانمحترم/متاسفانهگاهیشاهداینگونه
حوادث دردناک میباشیم که روح و جان انسان را
آزار میدهد .الزم است به کلیه دستگاههای استان
ابالغ شود که قبل از تامین سرپناه مناسب برای
افراد ساکن ،نباید اقدام به تخریب نمایند .یادآور
میشود عــاوه بر اعتبار دستگاه هــای ذیربــط،
همهسالهسازمانبرنامهوبودجهکشور،کمیتهامداد
امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
اعتباراتیرابهمسکنمحروماناختصاصمیدهند
کهمیتوانازآنهااستفادهکرد.

استاندار 65:درصدسارقاناستان
تهرانغیربومیهستند
چندان عجیب نیست که بدانیم برخی از سارقان
در تهران غیربومی هستند؛ اما حاال خبری رسمی
در اینباره منتشر شده که قابل توجه است .آنطور
که استاندار تهران اعالم کرده است «در استانهای
کشور ۸۵درصدسارقانبومیهستند،درحالیکه
در استان تهران  ۶۵درصــد ســارقــان غیر بومی
هستند که همین امر شناسایی سارقان را دشوار
میکند»« .انوشیروان محسنیبندپی» این آمار را
درجلسهمعارفهمدیرکلحراستاستانداریتهران
مطرح کرده و افزوده است« :سرریز همه آسیبهای
اجتماعی کشور را در تهران شاهد هستیم ،از
آسیبهای اجتماعی گرفته تا سرقتهای خرد و
کالن که این مسائل وضعیت استان را تحتالشعاع
یدهند».
قرارم 

 12پژوهشگرایرانیدرفهرست
پژوهشگرانبرتر2020
درتازهترینگزارشهایبینالمللیازپژوهشگران
پراستناد جهان ،نــام  12استاد ایرانی به چشم
میخورد .پایگاه استنادی علوم جهان اســام،
با استناد به ایــن گــزارشهــا ،فهرست استادان
برتر ایرانی جایگرفته در این فهرست را منتشر
کرده است :سجاد جعفری از دانشگاه امیرکبیر
در رشته ریاضیات ،مهدی دهقان از دانشگاه
امیرکبیر در رشته ریاضیات ،محمد میرزا زاده از
دانشگاه گیالن در رشته مهندسی ،امید ماهیان
از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی،
نصرتا ...وزیری از دانشگاه تهران (بین رشتهای)،
حمیدرضا پورقاسمی از دانشگاه شیراز (بین
رشتهای)  ،حسن کریمیمله از دانشگاه صنعتی
قوچان (بینرشتهای) ،نورالدینقدیمیازدانشگاه
آزاد (بین رشتهای) ،مصطفی اسالمی از دانشگاه
مازندران (بین رشتهای) ،امید اخوان از دانشگاه
صنعتی شریف (بین رشتهای) ،مسعود رضایی از
دانشگاه تربیت مدرس در رشته علوم کشاورزی،
سیدمهدیجعفریازدانشگاهمنابعطبیعیگرگان
دررشتهعلومکشاورزی.

