اخبار
کاهش میزان سرایت ویروس کووید
پس از انتشار در هوا

داده های یک مطالعه جدید نش��ان می دهد
که وی��روس کرونا در عرض پنج دقیقه پس
از انتش��ار در هوا ۹۰ ،درصد از قدرت سرایت
پذیری خود را از دس��ت می دهد.محققان در
این مطالعه بررسی کردند که قطرات سارس-
کوو ،۲-وی��روس عامل بیماری کووید ۱۹تا
چه می��زان در طول زمان پایدار هس��تند.به
گفته آنها ،کاهش سرایت پذیری به حدود ۱۰
درصد از وضعیت اولیه ی ویروس س��ارس-
ک��وو ۲-در ظرف  ۲۰دقیقه ،قابل مش��اهده
است که البته میزان زیادی از این کاهش نیز
در پنج دقیقه اول پس از انتش��ار ویروس در
هوا رخ می دهد.داده ها نش��ان می دهند که
کروناویروس برای مدت طوالنی در خارج از
محیط گرم و مرطوب سیستم تنفسی میزبان
زنده نمی ماند.به گزارش ایسنا به نقل از یاهو
نیوز ،به گفته یکی از متخصصان ،این مطالعه
نشان می دهد که مدت انتشار ویروس کرونا
در هوا ممکن است آنقدرها که برخی در ابتدا
فکر می کردند ،طوالنی نباشد.
مدارس کپری در رودبار جنوب
برچیده خواهند شد

بر اس��اس برنامهریزیهای صورت گرفته و
رایزنی با خیرین تا یک س��ال آینده مدارس
کپری در شهرس��تان رودب��ار جنوب برچیده
خواهند ش��د.رضا رضایی با اش��اره به وجود
 ۸مدرس��ه کپری در شهرستان رودبار جنوب
خاطرنش��ان کرد :بر اساس برنامهریزیهای
ص��ورت گرفت��ه و رایزنی ب��ا خیرین تا یک
س��ال آینده م��دارس کپری در شهرس��تان
رودبار جن��وب برچیده خواهند ش��د.رضایی
با اش��اره ب��ه نقش فضای آموزش��ی امن در
تسهیل فرآیند یاددهی یادگیری اظهار کرد:
از مش��ارکت خیری��ن و ظرفی��ت اداره کل
نوس��ازی و تجهیز مدارس جهت بازس��ازی
و مقاومس��ازی مدارس سراسر استان بهویژه
رودبار جنوب اس��تفاده خواهیم کرد.مدیرکل
آموزشوپرورش اس��تان کرمان از س��اخت
دو مجتم��ع ب��زرگ ش��بانهروزی دخترانه و
پس��رانه در رودبار جنوب توسط خیرین خبر
داد و گفت :خیرین عالوه بر پرداخت هزینه
س��اخت این مدارس هزینهه��ای تحصیلی
دانش آموزان را نیز متقبل شده است.رضایی
تجهیز مدارس جنوبی به ابزارهای آموزش��ی
را نیز ضروری دانست گفت :تجهیز مدارس
ضروری است اما نگهداری وسایل ضرورتی
انکارناپذیرتر است.
سرما بخورید تا ُامیکرون نگیرید

نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد ابتال
به س��رماخوردگی از ش��ما در برابر اُمیکرون
محافظ��ت میکند.به نق��ل از نیوز ،محققان
کالج امپری��ال لندن میگویند :س��لولهای
ایمنی که برای مبارزه با ویروسهای کرونای
سرماخوردگی فعال میشود ،قدرت محافظت
متقاطع در برابر ویروس سارس کوو  ۲را دارد.
این کش��ف طرحی برای نس��ل دوم واکسن
جهانی ارائه میدهد که میتواند با سویههای
فعل��ی و آین��ده کووی��د از جمل��ه اُمیکرون
مبارزه کند.دانشمندان دریافتند ویروسهای
س��رماخوردگی س��لولهای تی را تحریک
میکنن��د و خطر عفونت را کاهش میدهند.
محققان  ۵۲نفر که در معرض ابتال به کووید
بودند را مورد بررس��ی قرار دادند و در نهایت
آزمایش نیمی از آنان مثبت ش��د .افرادی که
سلولهای تی بیش��تری داشتند(سلولهای
ایمنی بدن که در مغز اس��تخوان رش��د و با
عفونتها مب��ارزه میکنند) ،قبال در معرض
سایر ویروسهای کرونا مانند سرماخوردگی
قرار گرفت��ه بودند.دکتر ری��ا کوندو ،محقق
این تحقی��ق ،میگوید :ط��ی این تحقیقات
دریافتیم که س��طوح باالی س��لولهای تی
موجود در بدن که توس��ط بدن هنگام آلوده
شدن به س��ایر ویروسهای کرونای انسانی
مانند سرماخوردگی ایجاد میشوند ،میتوانند
از افراد در برابر عفونت کووید  ۱۹محافظت
کنند.
فوت عابر  ۶۰ساله به دلیل عبور عابر
از عرض بزرگراه فتح

اداره تصادف��ات پلیس راهور تهران بزرگ از
برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده و فوت این
عابر بدلیل عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه
فتح در خبر داد.س��رهنگ علی اصغر شریفی
به نقل از رییس اداره تصادفات پلیس راهور
تهران بزرگ گفت :در س��اعت  ۰۶:۳۰دقیقه
صبح امروز در مس��یر شرق به غرب بزرگراه
فتح بعد از پل ش��یر پاس��توریزه یکدستگاه
موتورسیکلت که در این مسیر در حال حرکت
بوده با عابر پیادهای که مشغول عبور از عرض
بزرگراه بوده به شدت برخورد مینماید.مومنی
ادامه داد :در این حادثه مت ُاسفانه عابر پیاده بر
اثر ش��دت ضربه وارده در محل حادثه فوت
مینماید.وی گفت :خود راکب موتورسیکلت
نیز پس از برخورد با این عابر پیاده به شدت
زمین خورده و هر مصدوم میگردد.

درخواست وزیر آموزش آموزش و پروزش از ستاد کرونا برای «حضوری» شدن مدارس

وزیرآم��وزش و پ��رورش با تأکی��د بر این
ک��ه آموزش و پرورش نبای��د در مواجهه با
آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا منفعل
باش��د ،گف��ت :مدارس کش��ور ب��ا رعایت

دس��تورالعملها و پروتکلهای بهداش��تی
باید به ارائه خدمات آموزشی و تربیتی خود
ادامه دهن��د .به گزارش «عص��ر ایرانیان»
یوس��ف ن��وری اظهار کرد :ه��ر چند کرونا
آم��وزش و پ��رورش را دچار مش��کل کرد
ول��ی فرصتهای خوبی ب��رای برون رفت
از آموزش س��نتی و اس��تفاده از روشهای
آموزش م��درن در اختیار آموزش و پرورش
قرار داد.وزیر آموزش و پرورش گفت :برای
ساماندهی فضای مجازی در حوزه یادگیری
دانشآم��وزان بای��د برنامهریزی متناس��ب

با ش��رایط و مقتضیات جامعه انجام ش��ود.
وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد :استفاده
از روشهای آموزشی مدارس خاص یکی از
راهه��ای مؤثر ارائه آموزش به دانش آموزان
اس��ت؛ در ای��ن مدارس معلم��ان در دوران
کرونا از موقعیته��ای یادگیری مختلف از
جمله فضای آزاد و برخی اوقات از مس��اجد
و برنام��ه بوم برای ارائه آم��وزش به دانش
آموزان اس��تفاده کردند ،این روش یک نوع
مهارت استفاده از موقعیتهای مختلف برای
آموزش و یادگیری دانش آموزان است.وزیر

آموزش و پرورش با اشاره به این که مدارس
همواره باید آماده ارائه خدمات آموزش��ی و
تربیتی به دانش آموزان باشند ،تأکید کرد :از
ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست کردهایم
تا جایی که امکان دارد اجازه بدهند مدارس
به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دهند
و از تعطی��ل کردن مدارس خودداری کنند.
نوری با اش��اره به این که برای بازگرداندن
دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه
باید چاره اندیش��ی کنیم ،خاطرنشان کرد:
با یک برنامه ریزی هوش��مندانه می توانیم

دانش آموزانی که ت��رک تحصیل کردهاند
و از آم��وزش بازماندهان��د به چرخه آموزش
بازگردانیم ت��ا بتوانند از خدمات آموزش��ی
بهرهمند شوند.وزیرآموزش و پرورش تصریح
کرد :آمار آموزش و پرورش یکی از مواردی
اس��ت که دارای ایراد اس��ت ،یک بار برای
همیش��ه باید این نقص برطرف شود ،البته
قب�ل ً
ا توانایی ارائه آمار و اطالعات دقیق تر
و ب��ه روزتری از وضعیت آموزش و پرورش
داشتیم که االن دچار مشکل شده و در صدد
هستیم این مشکل را بر طرف کنیم.

رابطه انجام اعمال زیبایی با تحصیالت؛

ازجراحیزیباییگوشتارفعپفپلک؛کدامقشرجامعهبیشترعملمیکنند؟

گ�روه اجتماعی :در دو ماه اخیر اخباری مبنی
بر ب��ه کما رفت��ن و بعضا فوت اف��راد حین
انج��ام عمله��ای زیبایی به گوش رس��ید.
ف��ارغ از میزان قصور پزش��کی در بروز این
اتفاقات ،چرای��ی ولع برخی افراد برای انجام
جراحیه��ای زیبایی بدون وج��ود ضرورتی
برای انجام آن همچنان مورد س��وال است.
ب��ه طوری که دامنه ای��ن عملهای زیبایی
از جراحی «بَ َلبله گوش» گرفته تا برداش��تن
چربی پش��ت پلک « ُپفی» و «پیکر تراشی»
روز ب��ه روز گس��تردهتر و ب��ر مراجع��ان آن
افزودهتر میش��ود و به نظر می رسد در این
دوئل «ض��رورت» و «ول��ع» ،تفاوتی میان
ِ
افراد از بعد جنس��یت و حتی میزان و سطح
سواد وجود ندارد.به گزارش «عصر ایرانیان»،
صفح��ات کلینیکهای زیبای��ی در فضای
مجازی را که ب��از میکنی تنوع و زیبایی از
ابتدا تا انتها مسحورت میکند .دیگر همانند
 ۲۰س��ال پیش نیازی نیست بدنبال پزشکی
برای اعمال زیبایی پرس و جو کنی؛ اینجا پر
از عکسه��ای قبل و بعد و بعضا ویدئوهایی
از تعری��ف و تمجید دریاف��ت کننده خدمات
زیبایی درباره این عملهاست.بر خالف باور
عامه که اغلب زنان را طرفداران پر و پا قرص
این خدمات زیبایی به شمار میآورند ،گرایش
مردان به انجام این عملهای زیبایی به ویژه
طی س��الهای اخیر غیر قابل کتمان است و
ای��ن را میتوان از تصاویر منتش��ر ش��ده در
صفحات همین کلینیکهای زیبایی و قیاس
آن با س��الهای قبل به خوبی فهمید.نظرات
ثبت ش��ده در زیر تصوی��ری پیش و پس از
یک عمل زیبایی نیز قابل تامل است .یکی از
کاربران در زیر تصویری که از پشت سر یک
فرد برای نشان دادن میزان فاصله گوشها
از س��ر و با عن��وان جراح��ی «بَ َلبله» گوش
گرفته شده ،نوشته است «مگر گوش طبیعی
خ��ودش چه ایرادی داش��ت؟» و دیگری در
پاس��خ به این کاربر نوشته است « اینطوری
بیش��تر بهش میاد».تهمینه شاوردی ،عضو
هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان با
بیان اینکه در ح��ال حاضر انجام عملهای
زیبایی به بخش��ی از س��بک زندگی زنان و
دختران تبدیل شده اس��ت ،درباره تاریخچه
ش��دت گرفتن عملهای زیبایی در ایران به
ایسنا گفت :جراحی پالستیک در ایران ابتدا
با رینوپالس��تی (جراحی بینی) شروع شد .به
طوری که بیشترین میزان عملهای جراحی

زیبای��ی را به خود اختص��اص داده بود و در
آن زم��ان روند جراحیه��ای زیبایی چندان
گس��ترده نبود و این عملها از نیمه دهه ۸۰
در ایران به ش��دت افزایش یافت.این جامعه
ش��ناس ،عواملی همچون افزایش اعتماد به
نفس ،زیباتر شدن و مورد توجه قرار گرفتن
را از جمل��ه علل ش��دت گرفت��ن عملهای
زیبای��ی دانس��ت و این را هم گف��ت که در
عین ح��ال ویژگیهای فردی نظیر وضعیت
تاهل فرد ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد
و می��زان تحصیالت افراد نیز میتواند رابطه
مثبت و یا منفی با این عملها داش��ته باشد.
این پژوهشگر همچنین این را هم گفت که
آمار دقیقی از نوع عملهای زیبایی مردان در
دسترس نیست و مطالعات پراکندهای در این
راستا انجام شده که بیانگر گسترش چشمگیر
گرایش مردان به عملهای زیبایی است.وی
با بیان اینکه عملهای زیبایی طی دهههای
اخیر دس��تخوش تغییراتی از نظ��ر میزان و
همچنین تنوع شده است ،تصریح کرد :تا چند
دهه پیش عملهای زیبایی صرفا مورد اقبال
خانمها بود و محدود به عمل بینی میش��د
ام��ا به تدریج مردان نیز به انجام عمل های
زیبایی راغب شده و سایر اعضای بدن نیز در
حوزه عملهای زیبایی قرار گرفتند .عملهای
زیبایی به عنوان بخشی از سبک زندگی زنان
و دخت��ران جوان طی دههه��ای اخیر مورد
توجه دختران و زنان جوان قرار گرفته است
ام��ا گرایش مردان جوان و حتی س��المند به

انجام عملهای زیبایی قابل اعتنا اس��ت که
ب��ه عنوان پدیدهای در سراس��ر جهان به آن
پرداخته میشود.به گفته این پژوهشگر حوزه
زنان ،عملهایی نظیر عمل بینی ،سینه ،زاویه
دار ک��ردن چانه ،لیفت گردن ،گونهگذاری یا
پروتز گونه ،متقاضیان بیشتری در میان زنان
و دختران دارد.این پژوهش��گر همچنین این
را هم گفت که عمل بینی و بوتاکس بیشتر
مورد اس��تقبال مردان جوان و جراحی پلک
و لیفت گردن بیش��تر مورد اس��تقبال مردان
میانسال اس��ت و از س��وی دیگر ترمیم مو
نی��ز یکی از عمل های زیبایی اس��ت که در
همه سنین در مردان دیده میشود.شاوردی
تصریح کرد :مردان مس��نتر به عملهایی
مانن��د بوتاکس صورت ب��رای کاهش چین
و چروک و یا عمل «بلفاروپالس��تی» برای
افتادگی پلک چش��م روی میآورند که آنها
را جوان تر نشان دهد .به عبارتی این مردان
تمای��ل دارند جوانی خود را باز یابند و این در
حالی اس��ت که مردان جوانتر بیشتر عمل
بین��ی انج��ام میدهند.این جامعه ش��ناس
در ادام��ه به پژوهش خود با عن��وان «تاثیر
شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی زنان و
دختران با رویکرد آینده پژوهش��ی» که طی
سال گذشته و در شش استان تهران ،شیراز،
اهواز ،ش��هرکرد ،همدان ،کرمان و از میان
شهرهای محروم ،نیمه برخوردار و برخوردار
انجام شده اشاره کرد و درباره نتایج آن گفت:
ط��ی این پژوه��ش پرس��شهایی پیرامون

عملهای زیبایی از زنان و دختران  ۱۵تا ۶۵
سال انجام ش��د و نتایج نشان داد که بیشتر
عملهای جراحی خانم ها یعنی  ۱۹.۴درصد
در گروه س��نی  ۲۰تا  ۳۰سال و  ۱۸.۵درصد
در گروه سنی  ۳۰تا  ۴۰سال انجام میشود.
ب��ه گفته وی ،در پژوهش یاد ش��ده از میان
 ۱۴۱۸زن و دخت��ران جوان که مورد س��وال
قرار گرفتند  ۴۵.۸درصد اظهار داش��تهاند که
با عم��ل جراحی زیبای��ی موافقاند.به گفته
ش��اوردی و بر اس��اس نتایج ای��ن پژوهش،
تزری��ق ژل و بوتاکس بیش��تر در میان زنان
و دختران  ۴۱تا  ۵۰س��اله ب��ا  ۲۶.۶درصد و
در زنان و دختران  ۵۱س��ال و بیشتر با ۲۰.۴
درص��د انجام می ش��ود.این جامعه ش��ناس
افزود :در عین حال نتایج این پژوهش نشان
می ده��د که با افزایش می��زان تحصیالت
زن��ان اس��تفاده از بوتاک��س و ژل افزای��ش
می یابد .زن��ان و دختران��ی که تحصیالت
فوق لیس��انس و دکترا دارند با  ۲۱.۷درصد
بیشترین مشتریان این گونه کارهای زیبایی
هس��تند.وی افزود :همچنین استفاده از ژل
و بوتاک��س در میان زنان متاه��ل با میزان
اس��تفاده  ۲۸.۴درصد بیش��تر از مجردین با
میزان اس��تفاده  ۱۳.۹درصد اس��ت و این در
حالی است که عمل بینی بیشتر در میان زنان
مجرد انجام می شود.دانشیار پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات اجتماعی ،افزود :مطابق با
این پژوهش  ۲۲.۲درصد زنانی که کارشناس
ارش��د و باالتر بودهاند و  ۱۹.۲درصد آنهایی

که مدرک کارشناس��ی داش��تهاند بینی خود
را عم��ل کردهاند و این می��زان برای زنان و
دخت��ران دیپلم و کمتر  ۲۱.۳درصد اس��ت.
عضو هیات مدیره انجم��ن ایرانی مطالعات
زنان ادامه داد :طبق پژوهش مذکور جراحی
بینی با  ۱۶.۷درصد ،تاتوی صورت یا بدن با
 ۲۵.۲درصد تزری��ق ژل یا بوتاکس با ۱۶.۹
درصد س��وراخ کردن بینی ،لب یا ابرو با ۱۲
درصد ،برنزه کردن یا س��والریوم با ۹درصد
و استفاده از لنز های رنگی با  ۲۴.۱درصد از
اقداماتی است که زنان و دختران برای زیبایی
بیشتر انجام دادهاند.این جامعه شناس افزود:
نتایج همین تحقیق نشان داده است که ۳۱.۴
درصد پاسخگویانی که با انجام جراحی های
زیبایی موافقاند ،کمتر ( ۱تا  ۲ساعت در روز)
از ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند و
ای��ن میزان در مورد کاربرانی که بیش��تر در
شبکههای اجتماعی حضور دارند( ۵ساعت و
بیش��تر)  ۵۹.۵درصد است .همچنین ۴۱.۴
درصد زنان و دخترانی که تحصیالت لیسانس
و باالتر داش��ته اند ،عمل بینی انجام داده و
تنها  ۱۳.۶درصد کس��انی که دیپلم داشتهاند
این عمل را انج��ام دادهاند .به عبارتی نتایج
نش��ان می دهد با افزایش میزان تحصیالت
گرای��ش به عمل بینی بیش��تر می ش��ود و
ش��اید این مس��ئله به دلیل اعتماد به نفسی
اس��ت که زنان و دخت��ران تحصیل کرده در
فعالیتهای اجتماعی شان احساس می کنند.
مجید صفارینیا ،رئیس انجمن روانشناسی
اجتماع��ی ای��ران نیز مراجعان ب��رای انجام
عمله��ای جراحی زیبایی را به چند دس��ته
تقسیم کرد و به ایسنا گفت :دستهای از افراد
مراجعه کننده برای انجام عملهای زیبایی
افرادی هس��تند که یا به واس��طه حادثهای
دچار مش��کالتی در چهره و اندام ش��ده و یا
به دلیل باال رفتن سن و برای شادابی بیشتر
نیازمند انجام اعمال زیبایی هس��تند .مسلما
ایرادی بر رفتار این افراد وارد نیس��ت چراکه
انج��ام عمل ه��ای زیبایی برای ای��ن افراد
خوب و بعضا ضروری به نظر میرس��د.وی
با اش��اره به اختالل بدشکلی بدنی و با بیان
اینکه این اختالل در طبقه بندی اختالالت
س گونه قرار میگیرد ،ادامه داد :افرادی
وسوا 
که مبتال به این اختالل هس��تند دائما تصور
میکند چهره و یا اندام آنها بد ش��کل است
و از ای��ن رو ممکن اس��ت ب��ه جراحیهای
مختلفی روی آورند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران:

خودروهای وارداتی تولید ۲۰۱۸مشمول معاینه فنی شدند؛ معاینه فنی موتورسیکلت با ۱۲هزار تومان

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران
اع�لام کرد که ب��ا توجه به ورود به س��ال
میالدی جدید  ۲۰۲۲وس��ائل نقلیه وارداتی
م��دل  ۲۰۱۸با لحاظ و بس��ته به ماه تولید
مشمول معاینه فنی هستند.حسین مقدم در
گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه با توجه به
ورود به س��ال میالدی جدید  ۲۰۲۲وسائل
نقلیه وارداتی مدل  ۲۰۱۸با لحاظ و بسته به
ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند ،گفت:
بر اس��اس قانون هوای پاک دوره معافیت
انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسائل
نقلیه شخصی و دولتی  ۴سال و برای وسائل
نقلیه عمومی  ۱س��ال تعیین شده است.وی
درخصوص نحوه مراجعات موتورس��یکلت
ها به مراکز معاینه فنی ش��هر تهران گفت:

طب��ق قان��ون جه��ت اطمین��ان از صحت
عملک��رد فنی  ،ایمن��ی و کنترل آالیندگی
انجام معاینه فنی کلیه وسائل نقلیه موتوری
ش��امل خودروها و موتورسیکلت ها الزامی
اس��ت و ش��هر تهران  ۱۱خط معاینه فنی
موتور س��یکلت دارد و راکبین این وس��ائل
نقلیه ب��ه راحتی با پرداخ��ت مبلغ ۱۲هزار
توم��ان خارج از الزامات قانونی می توانند از
وضعیت س�لامت فنی موتور سیکلت خود
آگاه شوند.مقدم گفت :الزم به توضیح است
معاین��ه فنی در کش��ورها به صورت ملی یا
محلی باه��دف کنترل ایمن��ی و وضعیت
انتشار آالیندگی وسائل نقلیه پس از پروسه
تولید جهت اطمینان از مطابقت وسیله نقلیه
با مقررات حاکم ایجاد و برنامه ریزی ش��ده

و مراک��ز معاینه فنی خودرو به صورت دوره
ای که مدت زمان آن در قانون مش��خص
ش��ده نسبت به پایش و کنترل شرایط الزم
در یک وس��یله نقلیه جهت تردد ایمن اقدام
می کنند و بدون تردید موتور س��یکلت ها
به عنوان یک وس��یله نقلی��ه از این کنترل
مس��تثنی نبوده و قانون گریزی این وسائل
از اخ��ذ معاینه فنی میتواند خس��ارت های
جبران ناپذیری در حوزه ایمنی و س�لامت
به شهر و شهروندان تحمیل کنند.وی بیان
ک��رد :مطابق قان��ون ،گواه��ی معاینه فنی
یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار اس��ت که
خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش
ایمنی در عبور و مرور و یا انتشار بیش از حد
مجاز گازهای آالینده هوا و یا آلودگی بیش

از حد مجاز صدا ش��ود ،نباش��د.مقدم افزود:
خودرویی که پس از اخذ معاینه فنی نسبت
به تغییر وضعیت ظاهری و نصب تجهیزات
غیر اس��تاندارد مانن��د گارد و یا المپ های
زن��ون و هدالی��ت اقدام می کند ،توس��ط
پلی��س متوقف و بالفاصل��ه معاینه فنی آن
ابطال می ش��ود.وی گفت :از ابتدای امسال
هزین��ه مراجع��ه اول معاینه فنی تاکس��ی
ه��ای ش��هرتهران در پن��ج مرک��ز معاینه
فنی بیهقی،ش��قایق،دماوند،چمران،نیایش
رای��گان اس��ت و خودروهای تاکس��ی در
ص��ورت داش��تن پروانه تاکس��یرانی معتبر
که از طریق س��امانه سیما تاکسی سازمان
تاکس��یرانی قابل اس��تعالم و کنترل است
،می توانند س��االنه در هر نوبت مراجعه به

مراکز معاینه فنی اعالم ش��ده از این طرح
رایگان هزینه مراجعه اول ،اس��تفاده کنند.
وی با بیان اینکه هزینه مراجعه اول معاینه
فنی خودروهای سبک مبلغ  ۴۷هزار تومان
بوده و خودروهای تاکسی با عمر  ۱۰سال و
کمتر طبق قانون و مصوبات دولت بایستی
هر  ۶ماه یکبار و خودروهای تاکسی با عمر
باالی  ۱۰س��ال هر س��ه ماه یکبار نسبت
ب��ه اخذ معاین��ه فنی خودروی خ��ود اقدام
کنند ،افزود :ضمنا تاکید می ش��ود پذیرش
خودروهای تاکس��ی در سایر مراکز معاینه
فنی شهر تهران انجام می شود و رانندگان
محترم تاکسی در صورت تمایل به استفاده
از طرح رایگان تنها بایس��تی به یکی از پنج
مرکز اعالمی مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد؛

اعالم آخرین مهلت بخشودگی جرایم دو برابر شده رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم
کرد که طرح بخشودگی دوبرابری جرایم رانندگی تا پایان
دی ماه ادامه خواهد داشت و پس از آن تمدید نخواهد
شد.به گزارش «عصر ایرانیان» ،سردار سیدکمال هادیان
فر در حاش��یه رزمایش ارتقاء ت��وان و تحرک عملیاتی
پلیس راهور درباره اینکه چه تعداد از خودروهای حادثه
رخ داده در مح��ور بهبهان تولید داخل بودند که ایربک
شان باز نشد ،گفت :متأسفانه در این حادثه بخش قابل
توجهی از خودروها تولید داخل بودند و خودروهایی هم

که در سال های اخیر تولید شدند حتما باید ایربک داشته
باش��ند .من دس��تور دادم که حتما بررسی شود که چرا
ایرب��ک این خودروها باز نش��د.وی درباره تقویت توان
تحرک پلیس نیز گفت :متوس��ط پیمایش خودروهای
پلیس بین  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار کیلومتر اس��ت که با توجه
به گشت زنی های پلیس این امر طبیعی است؛ البته ما
با اضافه کردن خودروهای جدید به ناوگان خودرویی به
دنبال تقویت توان تحرکت و افزایش گشتی ها هستیم.
ما با اقداماتی که انجام داده ایم توانسته ایم از  ۹۰هزار

کیلومتر واحد گشت به  ۷۰هزار کیلومتر برسیم.هادیان
فر در پاسخ به پرسشی درباره بخشش جرایم دو برابری
ناش��ی از دیرکرد در پرداخت جریمه های رانندگی نیز
گفت :سال گذش��ته از مجلس درخواست کردیم که با
این بخشودگی موافقت کرد که علیرغم اینکه عدد این
جرایم حدود  ۳۵۰۰میلیارد بود اما مجلس موافقت کرد.
از این رو تمامی خودروهایی که جریمه ش��ان مشمول
دو برابری ش��ده است تا پایان دی ماه فرصت دارند که
این مبل��غ را پرداخت کنند در غیر ای��ن صورت دوباره

باید همان مبلغ دو برابری را بپردازند.وی در پاس��خ به
این پرس��ش که آیا در سال آینده نیز امکان بخشودگی
مبلغ این جرایم وجود دارد یا خیر؟ ،اظهار کرد :من این
درخواس��ت را روز گذش��ته در مجلس مطرح کردم که
گفتند امکان تمدید یا اجرای آن برای س��ال آینده فعال
وجود ندارد و معموال این طرح را هر س��ه یا چهار سال
یک بار اجرا می کنند .از این رو بهتر اس��ت رانندگان از
فرصت پیش آمده استفاده کرده و زودتر نسبت به واریز
مبلغ جرایم اقدام کنند.
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اخبار
هیچ مدرسهای موظف به دریافت تست
 PCRاز دانش آموزان نیست

مع��اون تربیت بدن��ی و س�لامت اداره کل
آم��وزش و پ��رورش اس��تان قم گف��ت :در
دستورالعملی توصیه شده دانش آموزان برای
حضور در مدرسه دو دوز واکسن دریافت کنند
ام��ا این بحث که اگر دانش آموزی بنا به هر
دلیل��ی واکس��ن نزد حق ورود به مدرس��ه را
ندارد مطرح نشده است و ضمنا بر ارائه تست
 PCRمنفی این دس��ته از دانش آموزان به
مدرسه هم تأکید ندارد اگر چه ممکن است در
دستورالعملهای بعدی قید شود ولی در حال
حاضر هیچ مدرسهای موظف نیست از دانش
آموزان تس��ت  PCRدریاف��ت کند بنابراین
آخرین دستورالعمل که صفر شش است این
موضوع را تأیید نمیکند.مجتبی رمضان بیگی
مبنای برخورد با موضوع دس��تورالعملهای
بهداشتی را دس��تورالعمل صفر شش دانست
و گفت :آخرین پروتکلی که از س��مت ستاد
ملی مقابله با کرونا به آموزش و پرورش همه
استانها ابالغ شده دستورالعمل صفر شش
اس��ت که در آن بحثی در ارتباط با منع ورود
دانش آموزانی که واکسن دریافت نکردند به
مدرسه طرح نشده است.
اسفندماه با اپیدمی
اومیکرون مواجه شویم

ی��ک فوق تخصص بیماریهای عفونی گفت:
تنها افرادی ایمن هستند که دوز سوم واکسن را
تزریق کرده باشند ،سرعت انتقال اومیکرون اجازه
انتخاب واکسن را به شما نمیدهد ،پس معطل
نکرده و هر چه س��ریعتر برای تزریق دوز سوم
اقدام کنید«.مسعود مردانی» با اشاره به اینکه آن
چیزی که تا به حال در کشور در مورد اومیکرون
مش��اهده ش��ده موارد خیلی خفیف بوده که با
ضعف و سستی و عالئم سرماخوردگی معمولی
همراه اس��ت ،عنوان کرد :ولی یک نکته مهم
این است که س��رعت انتقال آن برق آساست،
چنانک��ه در اتحادیه اروپ��ا در عرض یک هفته
 ۱۰میلیون مورد جدید گزارش ش��د.وی ادامه :
سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم کرده اینکه
بگوئید اومیکرون یک گونه بیخطر و خوشخیم
و بدون آس��یب است درست نیس��ت و به این
فکر باشید که اگر پروتکلها را رعایت نکنید و
واکسن نزنید مثل کشوهای اروپایی ممکن است
به یکباره درگیر شوید ،پس ضمن اینکه دلمان
قرص است ،اما نباید سادهلوحانه رفتار کنیم چون
در ایران پیشبینی شده که ممکن است در اسفند
به اوج اپیدمی اومیکرون برس��یم و دوباره ما را
درگیر پیک جدید کند ،چراکه سریعا در عرض
یک هفته گسترش پیدا میکند ،پس تنها کسانی
ایمن هس��تند که دوز سوم را هم زده باشند.این
پزش��ک متخصص همچنین تصریح کرد :لذا
توصیه این اس��ت که عزیزانی که واکسنهایی
که از ویروس ضعیف شده هستند دریافت کردند
حتما برای مقابله با اومیکرون دوز سوم را پس از
سه ماه بزنند ،چون دوز اول  ۲۰درصد ،دوز سوم
حداکثر  ۳۵درصد و دوز سوم میزان آنتی بادی را
 ۴۰برابر افزایش میدهد و این نقطه امید است
که با تزریق دوز سوم گرفتاریهای کشورهای
اروپای��ی و آمریکای��ی در خص��وص درگیری
اومیکرون را نداشته باشیم .مردانی در خصوص
میزان استقبال مردم از تزریق دوز سوم واکسن
نیز تصریح کرد :چیزی حدود  60میلیون نفر دوز
اول 55 ،میلی��ون نفر دوز دوم و  9تا  10میلیون
نفر دوز سوم را زدند ،اما نباید فکر کنیم که رغبتی
وجود نداشته بلکه هنوز نوبت عده زیادی نشده،
ولی دیگرانی هم که نوبت دوز سومش��ان شده
اصال معطل نکنی��د ،اومیکرون منتظر انتخاب
شما نمیشود ،یک عطسه و سرفه شما را گرفتار
میکند ،مالک استفاده از واکسن در هر کشور
تأیید س��ازمان دارو و غذای آن کش��ور اس��ت،
بنابراین منتظر واکسن خاصی نشوید.وی تأکید
کرد :این واکسنها اجازه درگیری به فرم شدید
بیماری را نمیدهد ،کارتان هم به بیمارستان و
بخش مراقبتهای ویژه نمیکشد ،ما هنوز هم
بیمار داریم ولی پس از تزریق واکسنها جدیدا
خوشبختانه درگیری ریه بسیار کمتر شده است.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی با اشاره به
اینکه در حال حاضر سه دسته ویروس در کشور
در جریان است ،توضیح داد :یکی سرماخوردگی
معمولی است ،دوم آنفوالنزاست (چون بیماران
زیادی با عالئم کرونا مراجعه کرده اما آنفوالنزا
گرفتند ،بعد از دو سال گردش آنفوالنزا در کشور
به جریان افتاده ،چراکه تنها حدود دو میلییون نفر
در کل کش��ور واکسن آنفوالنزا زدند ،به همین
دلیل اگر کسی بیماری زمینهای داشته و باالی
 ۶۰سال دارد باید حتما واکسن بزند) و مورد دیگر
اومیکرون است ،خوشبختانه موارد دلتا بسیار کم
شده و برعکس آن ،اومیکرون با همین عالئم
سرماخوردگی افزایش پیدا کرده است.

