اخبار
گام جدید تست انسانی واکسن ایرانی
کرونا با تزریق مرحله دوم واکسن

دومین دوز از واکس��ن ایرانی کرونا به س��ه
داوطلب��ی که دو هفته پیش ب��رای اولینبار
مورد تست قرار گرفته بودند  ،تزریق شد.به
گ��زارش فارس ،ظهر س��ه ش��نبه و بعد از
گذشت  14روز از آغاز تست انسانی واکسن
ایران��ی “کوو ایران برکت”  ،با توجه به عدم
ب��روز هرگون��ه ع��وارض داروی��ی و عالئم
بیم��اری و صدور مجوزهای الزم از س��وی
کمیته عالی نظارت بر واکسن ،دومین مرحله
از تزریق واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب
اول آغاز شد.این س��ه داوطلب شامل طیبه
مخبر ،فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
 ،علی عسگری و حمیدرضا خلیلی از مدیران
ارش��د س��تاد اجرایی فرمان امام میشوند که
 9دی امس��ال در مراسمی با حضور محمد
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ،سعید
نمکی وزیر بهداش��ت ،سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران
بخ��ش دارویی س��تاد اجرای��ی در هتل ارم
 ،تست انس��انی واکس��ن بر روی آنان آغاز
ش��د.گفتنی اس��ت ،دوز اول واکسن تاکنون
ب��ر روی  14نفر تزریق ش��ده که این تعداد
باید در فاز مطالعه بالینی به  56نفر برس��د.
ه��ر داوطلب دو هفته پ��س از تزریق اول و
قرارگرفت��ن تح��ت مراقبت پزش��کی الزم،
دومین تزریق را انجام خواهد داد و در پایان
این فاز  ،امن بودن واکس��ن باید مورد تأیید
پزش��کان و متخصصان مجری و ناظر طرح
برسد و س��پس وارد فاز دوم و تعیین میزان
اثربخشی واکسن شود.
اختصاص  ۳۸۰۰میلیارد تومان
برای ساخت مراکز درمانی جدید

وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی از
اختص��اص  ۳۸۰۰میلی��ارد توم��ان برای
س��اخت مراکز درمانی جدید در س��ازمان
تامی��ن اجتماعی خب��ر داد.به گزارش مهر،
محمد ش��ریعتمداری که برای پاسخگویی
به سواالت برخی نمایندگان در کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
حضور یافت ،در تش��ریح جزئیات و نتیجه
این جلس��ه اظه��ار داش��ت ۲۷۰ :میلیارد
توم��ان منابع برای خری��د تجهیزات جدید
و مورد نیاز پزش��کی از قبیل اس��کن ،ام آر
آی ،سنگ شکن در مراکز پزشکی سازمان
تامی��ن اجتماع��ی ک��ه بر اس��اس خطوط
راهنم��ای وزارت بهداش��ت واجد ش��رایط
دریافت این خدمات هس��تند در دستور کار
ق��رار گرفت که در ماههای پایانی س��ال و
از ابت��دای س��ال  ۱۴۰۰انج��ام میش��ود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره
به بخ��ش دیگری از س��واالت نمایندگان
خاطرنش��ان کرد :بخش��ی از این سواالت
به ساخت مراکز درمانی جدید ،درمانگاهها،
پلی کلینیکهای تخصصی و بیمارستانها
مرب��وط بود ک��ه طرح جامع مطالعه ش��ده
س��طح بندی جدید خدمات سازمان تامین
اجتماعی به کمیس��یون بهداشت ارائه شد
تا بر اس��اس آن در  ۷۰ش��هر و شهرستان
که س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی دارای ۲۰
هزار بیمه شده است ولی مرکز درمانگاهی
ملکی ن��دارد مبلغ  ۳,۸۰۰میلی��ارد تومان
مناب��ع جدید عملی��ات اح��داث در بودجه
 ۱۴۰۰اختص��اص یابد تا به ترتیب اولویت
انجام شود.
راه اندازی مرکز پایش بو در تهران

مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت پس��ماند
ش��هرداری تهران با اش��اره به آغاز ساخت
مرکز جدی��د پردازش و بازیاف��ت یکپارچه
پسماندهای ش��هری گفت :مرکز پایش بو
در پایتخت راه اندازی می ش��ود.به گزارش
ف��ارس ،صدرالدی��ن علیپ��ور ،مدیرعام��ل
س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
درب��اره مش��کالت احتمال��ی انتش��ار بو و
ش��یرابه ها برای اهالی و همسایهها گفت:
این ایس��تگاه بیش از  ۲۴سال است که در
حال فعالیت اس��ت و یک��ی از انگیزههای
برای ایج��اد مراکز پاک این اس��ت که در
ش��رایط فعلی که این کار در محل روباز و
در شرایط پخش ش��دن شیرابه و تفکیک
ناصحیح در شهر انجام میشود باید با تغییر
وضعیت در محیط سربسته انجام و شیرابه
بالفاصله با پرس هایی که در این سیس��تم
وجود دارد گرفته و تصفیه میشود .در واقع
یک��ی از کارها در این بخ��ش ،ایجاد مرکز
تصفیه اس��ت که خروجی تصفیه شده وارد
اگو شهری میشود که توافقات آن با آب و
فاضالب نیز انجام ش��ده است .وی با بیان
اینک��ه مجموع ًا همه اقدامات به نفع محیط
زیست اس��ت تا مزاحمتی برای شهروندان
نی��ز نداش��ته باش��د ،ی��ادآور ش��د :محیط
سرپوش��یده نیز بهینه و کار در فضای کمی
به صورت فش��رده انجام میش��ود تا قابل
کنترل باش��د .عالوه بر این برای اطمینان
بیش��تر مرکز پایش بو راه اندازی می شود
تا بتوانیم وضعیت را رصد کنیم.

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

کاهش  79درصدی مرگ و میر کرونایی در تهران با اجرای طرح شهید سلیمانی

رئیس س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران کاهش چشمگیر آمار
مرگ و میر و ابتال در کشور و به ویژه در تهران طی دو ماه اخیر را وام
دار اجرای طرح ش��هید سلیمانی اعالم کرد و گفت :در تهران از ابتدای
آذرماه تا کنون ،ش��اهد کاهش ۷۹درص��دی آمار مرگ و میر بودهایم.به
گزارش فارس ،علیرضا زالی ،رئیس س��تاد مقابله با کرونا در کالنش��هر
تهران در رزمایش قرارگاه پدافند زیس��تی منطقه ۲۱طرح ش��هید حاج
قاسم س��لیمانی ،ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار با اشاره تحقق منویات
مق��ام معظم رهبری و به کارگیری روش��ی موثر در ردیابی موارد جدید
ابت�لا ،در قالب اج��رای این طرح اجتماعی و محل��ه محور ،اظهار کرد:

این خدمت پیوس��ته و مس��تمر طی این دوماه ،تجلی اراده بلند تمامی
دست اندرکاران طرح حاج قاسم سلیمانی است.وی ادامه داد :مهمترین
دستاورد این طرح ملی به خصوص در استان تهران ،همگرایی و تعامل
س��ازنده نهادهای مدیریتی ،سیاس��ی ،انتظامی و بهداش��تی است .همه
عزی��زان در این طرح با تقابلی س��تودنی در راه اهداف ملی گام بر می
دارند و امروز ش��اهد این ممارس��ت تیمی ارزشمند هس��تیم.زالی تبلور
همگرایی جمعی در ذیل طرح س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی ،در طول
چند س��ال اخیر را بی سابقه دانس��ت و گفت :در منطقه ۲۱نیز همچون
س��ایر مناطق اس��تان ،همگرایی بی بدیلی را میان س��ازمان آموزش و

پرورش منطقه ،بس��یج ،هالل احمر ،نیروی انتظامی و ش��بکه بهداشت
شاهد هس��تیم .البته نکته قابل تقدیر پوشش صد درصدی جمعیت این
منطقه در قالب این طرح محله محور اس��ت.رئیس ستاد مقابله با کرونا
در کالنش��هر تهران کاهش چشمگیر آمار مرگ و میر و ابتال در کشور
و ب��ه ویژه در پایتخت طی دو ماه اخی��ر را رهین و وام دار اجرای طرح
سردار حاج قاسم سلیمانی اعالم کرد و افزود :در تهران از ابتدای آذرماه
تا کنون ،ش��اهد کاهش ۷۹درصدی در آمار مرگ و میر۷۱ ،درصدی در
آمار مراجعه بیمارس��تانی و ۷۶درصدی در آم��ار مراجعه روزانه افراد به
مراکز بهداشت و درمان بوده ایم.

نامه بیش از  ۲۵۰۰نفر از پزشکان به روحانی:

واکسنهای  mRNAمیتواند عوارض جبرانناپذیری بهجای بگذارد
گروه اجتماعی  :بیش از  ۲۵۰۰نفر از پزش��کان ،اساتید و
اعضای هیئت علمی دانش��گاههای علوم پزشکی کشور
ط��ی نامهای سرگش��اده به رئیسجمهور متذکر ش��دند
"واکس��نهای  mRNAتولید ش��رکت فایزر و مادرنا
میتواند عوارض ناش��ناخته و گاه جبرانناپذیری بهجای
بگذارد».
به گزارش تسنیم ؛ بیش از  2500نفر از پزشکان ،اساتید
و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ط��ی نامهای سرگش��اده به رئیس جمه��وری به تبیین
مسئله واکس��ن آمریکایی و انگلیسی پرداختند؛ مشروح
این نامه در ادامه آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی
با عرض سالم
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران پرتالشمان در
نظام سالمت و تالشهای جنابعالی ،با توجه به اهمیت
موضوع “واکس��ن کرونا” اینجانبان جمعی از اس��اتید و
اعضای هیئت علمی دانش��گاههای علومپزشکی کشور
مواردی را در این خصوص متذکر میشویم:
.1همانگون��ه که مس��تحضر هس��تید بیم��اری کرونا
بهعن��وان یک بیم��اری نوپدید ،بهطور م��داوم عالئم و
عوارض جدیدی از خود نش��ان میدهد ،به همین قیاس
واکس��ن آن بهخصوص واکس��نهای نسل جدید یعنی
واکس��نهای ژنتیکی (مانند واکس��ن  mRNAتولید
ش��رکت فایزر ،مادرنا و )...میتواند عوارض ناش��ناخته و
گاه جبرانناپذی��ری بهجای بگ��ذارد و هنوز حتی زمان
الزم برای مشخص شدن کامل عوارض کوتاهمدت این
واکسنها نیز سپری نشده است؛ مالحظه میفرمایید که
در کشورهای سازنده اینگونه واکسنها اعم از آمریکا و
انگلیس نیز ،علیرغم ش��روع واکسیناسیون برای برخی
گروههای پرخطر و کادر درمانی ،بسیاری از افراد با وجود
وضعیت وخیم و رکوردش��کنی آم��ار مرگومیر ،بهدلیل
همین ش��بهات و ع��وارض احتمالی ،حاض��ر به تزریق
واکسنهای مذکور نیستند.
.2بهگفته متخصصان ژنتیک پزشکی ،با توجه به نوظهور
بودن واکس��نهای نسل س��وم یا ژنی ،هنوز نمیتوان
از احتم��ال ایجاد عوارض جانب��ی بلندمدت مانند ایجاد
تغییرات اپیژنتیکی در سلولهای بدن انسان توسط آنها،

مطمئ��ن بود چرا که هنوز مطالعات بلندمدت چندس��اله
درخصوص اینگونه واکسنها انجام نشده است.
.3ابهامات جدی و قابل تأمل در خصوص س��یر اعطای
تأییدیههای رسمی به واکسنهای تولیدی شرکتهای
آمریکایی وجود دارد ،چنانکه حتی بهاذعان رس��انههای
آمریکای��ی ،مس��ئوالن س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا
( )FDAبرای تأیید برخی از این واکس��نها از س��وی
مسئوالن کاخ سفید شدیداً تحتفشار قرار گرفتهاند که
این ش��رایط ،لزوم اتخاذ احتیاط عاقالنه را بیش از پیش
گوشزد میکند.
 .4آیا منطقی است ،از کسانی که داروهای ضروری مورد
نیاز بیماران کش��ور ما (مانند بیماران پروانهای ،بیماران
س��رطانی و )...را بهبهانه تحریمه��ای ظالمانه ،از ملت
ای��ران دریغ کردهان��د و حاال بهناگهان دلس��وز مردم ما
شدهاند ،واکسن بهصورت هدیه و خیریه دریافت شود؟
آیا سادهانگاری نیست که جان و سالمتی مردم عزیزمان
را بهعنوان نمونه آزمایش��گاهی ،برای آزمایش و بررسی
کارایی واکس��ن بر روی یک جمعی��ت خاص ،در اختیار
س��ازندگان واکسن آمریکایی یا انگلیسی قرار دهیم ،آن

هم دولتهایی که طی چند دهه اخیر بهانحای مختلف
اثبات کردهاند که کمترین حرمتی برای سالمت و جان
ایرانیان قائل نیستند؟
تلخ داروهای بیاث��ر و ناکارآمدی که بهعنوان
.5تجربه ِ
نسخه شفابخش کرونا طی  10ماه اخیر میلیاردها دالر به
جیب شرکتهای دارویی ریخت و اتفاق ًا تأییدیه FDA
آمریکا و یا  WHOرا نیز داشت ،ثابت کرد نباید مقهور
هیاهو و سیاهبازیهای جریانات بهظاهر علمی و مافیای
دارویی شد.
.6با در نظر گرفت��ن خطاهای علمی احتمالی بهویژه در
مواقع اضطراری و تعجیل در س��اخت این واکس��نها،
وجود تردید جدی در مورد کارایی واکس��نهای تازه به
بازار آم��ده در مقابل جهشهای مک��رر ویروس کرونا،
وجود ابه��ام درخصوص بازه ایمنیزایی واکس��ن و نیز
مجهول بودن عوارض درازمدت این واکس��نها عالوه
بر عوارض فوری که تاکنون نشان دادهاند (اعم از موارد
گوناگون گزارششده)؛
فوت احتمالی و یا ابتال به عوارض
ِ
مؤثر و ایمن بودن واکس��نهای فوق زیر س��ؤال است.
امروزه بیوتروریسم امری خیالی و ذهنی نیست؛ نظر به

اینکه ش��واهد مسلم عینی از این شیطنتها و نیز تست
محصوالت دارویی و واکسنها در کشورهای آفریقایی و
جهان سوم نیز وجود دارد.
.7ایران در حوزه پزش��کی و محصوالت دارویی جایگاه
باال و سابقه درخش��انی در صنعت تولید واکسن دارد؛ با
توجه به ابهام در بازه ایمنی القائی تمامی واکس��نهای
کرونا و احتمال احتیاج به تکرار واکس��ن ،تولید واکسن
ک
ایران��ی ،برای پوش��ش نیاز باالی جمعی��ت داخلی ی 
ضرورت اس��ت و ع�لاوه بر ایجاد افتخ��ار و غرور ملی،
میتواند زمینه صادرات و فروش به بخش��ی از جمعیت
جهان را هم داشته باشد.
.8تحریمه��ا بههرحال یک واقعیت تلخ عینی اس��ت و
تا قبل از فرمایش��ات مقام معظم رهبری نیز ،در مس��یر
انتقال ارز و یا در اولویت قرارگیری ایران در لیست خرید
واکس��ن ،موانع جدی وجود داشته است فلذا تالشهای
ارزنده دانشمندان و محققان داخلی باید بیش از گذشته

مورد حمایت قرار گیرد.
در پای��ان از حضرتعالی انتظار م��یرود عالوه بر اعالم
ممنوعیت ورود واکسن از سه کشور آمریکا ،انگلیس و
فرانسه ـ که بهلطف دقت و تدبیر حکیمانه مقام معظم
رهبری ـ مقرر ش��د ،مراقبت بفرمایید که واکسنهای
تولیدی این کش��ورها و هرگونه واکس��ن تولیدشده از
س��وی مراکز غیرقابل اعتماد ،بهواس��طهگری کش��ور
ثالث نیز وارد کش��ور نشده و برخی واکسنهای مربوط
ب��ه س��ازوکار کوواکس نیز ک��ه ماهیت مورد ش��بهه
و مش��کوک ب��ه ارتباط ب��ا جریانات کام ً
ال مس��ئلهدار
بینالمللی دارد ،خریداری نش��ود.اگر مس��ئوالن ناچار
به وارد کردن واکس��ن مورد تأیید کوواکس هس��تند،
ضروری اس��ت دقیق ًا مشخص و اعالم ش��ود که او ًال
واکس��ن از چهنوع��ی اس��ت (ویروس ضعیفش��ده یا
پروتئی��ن نوترکیب یا واکس��ن ژن��ی و )...و چهتعداد و
چهزمانی و بهعنوان محصول کدام کش��ور وارد خواهد
شد.امید است بهفضل الهی ،تدابیر عالمانه و همگرایی
ملی و بهدور از فضاسازیهای سیاسی دشمنان خارجی
و سادهاندیش��یهای برخ��ی از عوامل داخلی ،مس��ئله
واردات ،تولی��د و توزیع واکس��ن کرونا به مطلوبترین
وجه ممکن انجام گیرد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد؛

ت جدید ازدواج و کسری فرزند برای سربازان
جزئیات کسرخدم 

رییس اداره س��رمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح جزئیات و شرایط بهرهمندی
از کسر خدمت دو ماهه تاهل را تشریح کرد.
ت
امیر غالمرضا رحیمیپور درباره کسرخدم 
دوماهه برای سربازان متاهل ،گفت :به استناد
مصوب��ه فرمانده��ی معظم کل ق��وا خدمت
کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته
است ،اما شرط بهرهمندی از این مصوبه این
است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر
 ۹۹یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده
باش��د.وی درباره افرادی که ممکن است در

حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت :این
افراد نیز به ش��رط آنکه پس از تاریخ اول آذر
 ۹۹اعزام ش��ده باشند ،میتوانند مدارک خود
را به یگان خدمتی برده و درخواس��ت کس��ر
خدمتش��ان را ثبت کنند.رییس اداره سرمایه
انس��انی س��رباز س��تاد کل نیروهای مسلح
درب��اره اینکه آی��ا این کس��رخدمتها برای
تمامی سربازان و در تمام مناطق خدمتی نیز
اعمال خواهد ش��د یا خیر به ایسنا گفت :این
کسرخدمت دوماه برای تمام سربازان است و
تنها ش��رط آن همان تاریخ اعزام است که به

آن اش��اره کردم .به عنوان مثال مدت خدمت
کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی
درگی��ر  ۱۷ماه اس��ت یا طول ای��ن مدت در
مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر ،محروم
و بد آب و هوای مرزی و س��ایر جزایر خلیج
فارس نیز  ۱۸ماه ش��ده اس��ت ،اگر سربازی
کسری خدمت داشته باشد ،دو ماه کسری نیز
از مدت سربازیاش کسر خواهد شد.رحیمی
پور درباره تاریخ عقد نیز اظهارکرد :تاریخ ثبت
عقد مهم نیست وهمانطور که گفته شد حتی
اگر س��ربازی در حین خدمت نیز متاهل شده

باش��د ،میتواند از این کسر خدمت بهرهمند
ش��ود.وی درباره کس��رخدمتهای فرزند نیز
گفت :این کسرخدمتها برای تمامی سربازان
اس��ت و ربطی به تاریخ اع��زام آنان ندارد .بر
این اس��اس به ازای هر فرزند س��ه ماه کسر
خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت و اگر در
حین خدمت نیز فرزندش به دنیا بیاید میتواند
از این کس��ر خدمت استفاده کند.رییس اداره
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
درباره محدودیت س��قف کس��رخدمتهای
مربوط به فرزندان نیز گفت :این محدودیتها

برداشته شده و دیگر اینطور نیست که سقفی
برای بهرهمندی از آن وجود داش��ته باشد .هر
سرباز هر تعداد فرزند که داشته باشد میتوان
به ازای هرکدام س��ه ماه کسرخدمت دریافت
کند.رحیمی پور درب��اره اینکه آیا تاریخ اعزام
برای بهره مندی از کسرخدمتهای فرزند نیز
باید بعد از آذر  ۹۹باشد یا خیر گفت :همانطور
که گفت��م بهرهمندی از این کس��رخدمتها
ارتباطی به تاریخ اعزام ندارد و اگر فردی قبل
از این تاریخ هم اعزام ش��ده باشد میتواند از
کسر خدمت فرزند استفاده کند.

تولید برق از سوخت هستهای نیازمند تکنولوژی پیشرفته است!

جوالن مازوت در سایه غفلت از انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی میتواند بدون آنکه آلودگی داشته
باش��د جایگزین س��وختهای مخرب فس��یلی چون
مازوت شود.
از ابتدای دی ماه س��ال جاری تا به روز س��ه ش��نبه
ه��وای ته��ران  ۲۱روز متوال��ی آلوده ب��وده و این
آلودگی س��بب گله مندی تعداد زیادی از شهروندان
تهرانی ش��ده است .در زمانی که ویروس کرونا جان
تع��داد زیادی از افراد را تهدی��د میکند ،هوای آلوده
سبب نگرانی بیشتری می ش��ود .اما آلودگی هوا آن
قدرها هم پیچیده و غیر قابل حل نیست .با تدابیری
میت��وان این موض��وع را حل کرد .اما ن��ه تدابیری
مانن��د قانون هوای پاک که تع��داد زیادی از مصوبه
هایش هنوز عملی نش��ده اس��ت.یکی از روشهای
موثر برای کاهش آلودگی هوا استفاده از انرژیهای
خورشیدی به جای سوختهای فسیلی است .انرژی
خورشیدی وس��یعترین منبع انرژی در سراسر جهان
است .انرژی خورش��یدی یکی از منابع تامین انرژی
رایگان و عاری از اثرات مخرب محیط زیستی است
که میتواند به راحتی جایگرین س��وختهای فسیلی
مخرب و آالینده شود.کشورهای زیادی توانسته اند با
اتخاذ تدابیری از این انرژی پاک استفاده کنند و این
موضوع تاثیر بس��یار مفیدی بر محیط زیس��ت آنها
گذاشته است ،اما در کشور ما تنها به صورت محدود
از این انرژی اس��تفاده میشود و حاال همین موضوع

سبب شده که اس��تفاده از سوخت مازوت نفس همه
پایتخت نش��ینان را تنگ کند ،در حالیکه میتوان به
راحتی انرژی خورشیدی را جایگزین سوخت فسیلی
کرد.خورشید یک راکتور هس��تهای طبیعی از جنس
انرژی بس��یار عظیم اس��ت ،که ماده در آن جا بر اثر
هم جوش��ی هس��تهای به انرژی خورش��یدی تبدیل
میش��ود و هر روز حدود  ۳۰۰میلیارد تن از جرم آن
به تابش تبدیل میش��ود ،دمای داخلی آن حدود ۱۵
میلیون درجه سانتیگراد است.انرژی خورشیدی بدین
ترتیب به شکل نور مرئی ،فروسرخ و فرا بنفش به ما
میرس��د که در هر ساعت با تابش بر هر متر مربع ۱
کیلووات انرژی تولید میکند .خورشید به توپ بزرگ
آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است.
گازه��ا انفجارهای بزرگی را ایج��اد و پرتوهای قوی
گرم��ا و نور را تولید میکنند .این پرتوها از خورش��ید
به س��وی زمین میآیند .در طول راه ،یک سوم آنها
در فضا پخش میشوند و بقیه بصورت انرژی گرما و
نور به زمین میرسند.
زهرا صدراعظم نوری عضو ش��ورای شهر تهران در
یکی از جلس��ات شورای شهر تهران با اشاره به لزوم
استفاده از انرژی خورش��یدی ،اظهار کرد :از شهردار
محت��رم تقاضا دارم دس��تور بررس��ی و اق��دام الزم،
جهت استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمانهای
ش��هرداری و ش��هری را مورد بررس��ی ق��رار دهد و

نتیجه آن را به ش��ورای شهر اعالم کند و از استاندار
و دول��ت محترم گله میکنم ،زی��را علیرغم این که
گزارشهای هواشناس��ی و دادههای علمی حاکی از
این اس��ت که آلودگی هوا بیش از گذش��ته اس��ت و
ضرورت دارد فعالیتهایی در این زمینه متوقف شود،
اما هنوز اتفاقی نیافتده است.
ص��در اعظم نوری گفت :به ه��ر حال آثار تصمیمات
دیر هنگام را باید متوجه و پاس��خگو باش��یم .زیرا به
سالمت مردم آسیب وارد میکند و امروز شهر تهران
و آنچه که شهروندانش رنج میبرند و دچار مشکالت
عدیده شده اند استفاده بی رویه از منابع انرژی نظیر
بنزین گازوئیل نفت گاز و متاس��فانه مازوت است که
به شدت سالمت مردم را تهدید میکنند.
محمدرضا محبوب فر کارشناس محیط زیست نیز در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در پاسخ به این
س��وال که آیا سوخت هس��ته ای می تواند جایگزین
مازوت ش��ود ،گفت :سوخت هس��تهای یکی دیگر از
جایگزینهای مازوت اس��ت .در ایران معادن اورانیوم
و معادن بس��یاری از فلزاتی ک��ه میتوانند در فرایند
شکاف هستهای قرار گیرند و تولید انرژی کنند فراوان
است ،اما فرایند تولید برق از طریق سوخت هستهای
نیاز به هزینه و تکنولوژی پیش��رفته دارد.محبوب فر
ادامه داد :البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر
سوختهای هستهای مورد مصرف قرار گیرند ،سبب
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اخبار
دستگیری  ۶۶۲متهم مرتبط با
سالح در «صاعقه »۲

فرمانده انتظامی پایتخت از دس��تگیری ۶۶۲
مج��رم در طرح صاعقه  ۲خبر داد.به گزارش
فارس ،سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی
پایتخت در حاش��یه دومین مرحل��ه از طرح
“صاعق��ه” در مقر پلیس پیش��گیری تهران
بزرگ اظهارداشت :استفاده مجرمان از سالح
س��رد از جمل��ه موضوعاتی ب��ود که موجب
نگرانی شهروندان بود و پلیس هم شاهد بود
که مجرمان در حوزه س��رقت ،اوباشگری و
مواد مخدر از س�لاح سرد مانند چاقو ،قداره،
گرز و شبه سالح استفاده میکنند لذا برخورد
ب��ا حام�لان و اس��تفادهکنندگان از س�لاح
س��رد،در دومی��ن مرحله از ط��رح صاعقه به
مرحله اجرا گذاش��ته شد.رئیس پلیس تهران
بزرگ اعالم ک��رد :در دومین مرحله از طرح
صاعقه با حامالن س�لاح سرد ،شبه سالح و
تولیدکنندگان این دس��ته از سالحها برخورد
شد.سردار رحیمی گفت :در این طرح  368نفر
از سارقان و زورگیران که اغلب در زمان سرقت
از س�لاح سرد استفاده میکردند 145 ،نفر از
اوباش اس��تفادهکننده از سالح سرد یا سالح
جنگی و  149نفر از حامالن یا تهیهکنندگان
سالح سرد بازداشت شدند همچنین در طرح
مذکور  10قبضه س�لاح جنگی نیز کشف و
ضبط شد.وی افزود :در دومین مرحله از طرح
صاعقه 24 ،واحد صنفی ک��ه اقدام به تهیه،
توزیع و فروش س�لاح سرد میکردند پلمب
و هزاران س�لاح سرد و فش��نگ نیز کشف
شد.س��ردار رحیمی در واکنش به خاموش��ی
معابر تهران و احتمال افزایش وقوع جرم نیز
گفت :ما به ش��دت با این موضوع مخالفیم و
و به طور رس��می و کتبی مخالفت خود را در
همان روزهای نخست به مراجع ذیصالح و
شورای تأمین اعالم کردیم زیرا امنیت مردم
برای ما بس��یار مهم اس��ت.فرمانده انتظامی
پایتخت با اولتیماتوم به مخالن امنیت مردم
اعالم کرد :افرادی که با س�لاح بخواهند به
صورت مش��هود امنیت جامعه را برهم بزنند
باید منتظر برخورد قاطعانه و حتی مس��لحانه
پلی��س باش��ند؛ نمیگذاریم ب��ا امنیت مردم
ش��وخی ش��ود و اجازه نمیدهی��م مجرمان
امنیت را دچار اخالل کنند.
پایان غم انگیز یک گروگانگیری

فردی ک��ه در یک ن��زاع خانوادگی  3عضو
خانواده همسرش را به گروگان گرفته بود در
یک اقدام جنون آمی��ز گروگان ها را به قتل
رساند.س��رهنگ “محمود سعادتی” در گفت
و گ��و با پایگاه خبری پلیس ،اظهار داش��ت:
س��اعت  19دوشنبه در پی تماس شهروندان
ب��ا مرکز فوریت های پلیس��ی  110و اعالم
یک مورد نزاع خانوادگی منجر به مجروحیت
م��ردی میانس��ال داخ��ل منزلش در ش��هر
زاه��دان بالفاصله مأموران انتظامی به محل
اعزام ش��دند.وی افزود :با حضور مأموران در
محل مش��خص شد مردی  55ساله به دلیل
اختالف��ات خانوادگی داخ��ل منزلش با داماد
خود درگیر ش��ده که ط��ی آن داماد این فرد
با ش��لیک اسلحه شکاری او را از ناحیه کتف
مجروح می سازد و با حضور عوامل اوراژانس
مجروح برای مداوا به بیمارس��تان منتقل می
شود.سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
زاه��دان تصریح ک��رد :فرد ض��ارب پس از
مجروح کردن پدر همس��رش ،همسر باردار
خود ،به همراه بردار همس��ر و زنی میانسال
از اقوام همس��رش را داخل منزل به گروگان
گرفت.
 50فقره دستبرد در
کارنامه سیاه سارق لوازم خودرو

ایجاد زبالههای هستهای خواهند شد .این زبالهها برای
محیط زیست بسیار خطرناک است و دفع این زبالهها
خود میتواند س��بب آسیب به محیط زیست شود.این
کارش��ناس محیط زیست با اش��اره به اینکه بهترین
جایگزین ب��رای مازوت گاز طبیعی اس��ت ،گفت :ما
میتوانیم مردم را تش��ویق کنیم تا برای پاک ش��دن
هوا در فصول سرد سال در مصرف گاز صرفه جویی
کنند .همچنین مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و
نظارت مالی ش��ورای شهر تهران در یکی از جلسات
شورای ش��هر با اش��اره به ضررهای سوخت مازوت
اظهار کرد :س��االنه هزاران ایرانی بر اثر آلودگی هوا
جان خود را از دست میدهند و در شرایط جدید همه
آمارها نش��ان میدهد که سوخت مازوت در صنایع و
نیروگاههای اطراف تهران از یک س��و و گازوئیل در
دیزلها و کامیونهای فرس��وده جمعا نزدیک به ۶۰
درصد حجم آلودگی هوای تهران است.

فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری
سارق حرفه ای اموال داخلی خودرو و انباری
های باغات با  50فقره سرقت در شهرستان
بابل خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
س��ردار مرتض��ی میرزایی در گف��ت و گو با
پایگاه خبری پلیس ،بیان داشت :درپی وقوع
چندین فقره سرقت اموال داخلی خودروها در
شهرستان بابل ،موضوع در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت.وی ،افزود :در اجرای این
ماموری��ت کارآگاهان اداره مبارزه با س��رقت
پلیس آگاهی بابل با انجام اقدامات اطالعاتی
و بررسی های همه جانبه سارق را شناسایی و
در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.فرمانده
انتظامی اس��تان خاطر نش��ان کرد :متهم در
بازجویی های به عمل آم��ده تاکنون به 50
فقره سرقت اموال و قطعات داخلی خودروها
و همچنین س��رقت انباری باغ��ات و مزارع
کشاورزی در آن شهرستان اعتراف کرد.

