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سه خبر برای معلوالن
معلولیت  دارای  افراد  گرامیداشت  هفته 
درحالی به پایان رسید که با سه خبر تازه برای 
»حق  درصدی   ۵۰ افزایش  جمله  از  معلوالن 
ضایعه نخاعی ها،  و  شدید  معلوالن  پرستاری« 
خیلی  و  شدید  معلوالن  خانواده  برخورداری 
شدید از امتیاز »پالک ویژه معلوالن« و افزایش 
»یارانه« مراکز نگهداری بهزیستی همراه بود. به 
گزارش ایسنا، افزایش »یارانه« مراکز نگهداری 
در  معلوالن  برای  مهم  خبر  بهزیستی اولین 
کمک  افزایش  بود. پیش نویس  هفته  این 
هزینه نگهداری، توانبخشی و آموزش در مراکز 
تصویب  برای  تابستان  از  خانواده  و  غیردولتی 
به هیات وزیران ارائه شد، با این وجود میزان 
افزایش کمک هزینه سال جاری، هفته گذشته 
در کمیسیون هیئت دولت به تصویب رسید و 
شبانه روزی  مراکز  هزینه  کمک  ترتیب  این  به 
به میزان ۵۰ درصد، مراکز روزانه به میزان ۳۵ 
درصد، مراکز ارائه خدمات تخصصی توانبخشی 
در منزل به میزان ۴۶ درصد و مراکز مراقبت 
در منزل به میزان ۵۰ درصد برای سال جاری 

افزایش یافت.
براین اساس کمک هزینه مراکز شبانه روزی 
از دو میلیون تومان برای هر نفر در ماه به ۳ 
با  روزانه  مراکز  هزینه  کمک  و  تومان  میلیون 
هزار  و ۳۵۰  میلیون  یک  از  درصدی  رشد ۳۵ 
تومان برای هر نفر در ماه به یک میلیون و ۸۲۰ 
هزار تومان افزایش یافت. همچنین مراکز ارائه 
خدمات تخصصی توانبخشی در منزل با رشد ۴۶ 
درصدی از ۵۰۰ هزارتومان به ۷۳۰ هزار تومان 
و کمک هزینه مراکز مراقبت در منزل از یک 
میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

در ماه افزایش یافت.
مطابق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد 
با  است  مکلف  »سازمان  نیز  معلولیت  دارای 
هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای 
معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد 
دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده 
به  مشاوره ای  و  آموزشی  ارائه خدمات  از  پس 
خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا 
مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد 
اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد 
به  وابسته  مراکز  طریق  از  را  معلولیت  دارای 
خود یا حمایت از مراکز غیردولتی )خصوصی، 
ارائه  نهاد(  تعاونی، خیریه و تشکل های مردم 
افزایش  قانونی  ماده  همین  دنبال  به  کند«. 
شدید  معلوالن  پرستاری«  »حق  درصدی   ۵۰
و ضایعه نخاعی ها خبر دیگری بود که از سوی 
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
بهزیستی کشور به ایسنا اعالم شد. به گونه ای 
که به گفته انجالسی، هیئت وزیران به استناد 
ماده ۷ قانون، با افزایش ۵۰ درصدی میزان کمک 
هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی 
شدید  و  شدید  خیلی  معلولیت  دارای  افراد  و 

موافقت کرد.
بر این اساس حق پرستاری افراد دارای آسیب 
افراد دارای معلولیت خیلی شدید و  نخاعی و 
شدید از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا، »پالک خودرو ویژه معلوالن« 
یکی از خدماتی است که با همکاری مشترک 
سازمان بهزیستی و پلیس راهور ناجا به افراد 
معلول واجد شرایط ارائه می شود و بهره مندی 
از پالک ویژه برای افراد دارای معلولیت مزایای 
خاصی دارد. به دنبال همین خدمت نیز سازمان 
بهزیستی کشور به ایسنا اعالم کرد که از این 
پس خانواده افراد دارای معلولیت ذهنی شدید 
و خیلی شدید و همچنین خانواده افراد دارای 
معلولیت جسمی حرکتی متوسط، شدید و خیلی 
شدیدی که قادر به رانندگی نیستند می توانند از 
امتیاز پالک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت 

بهره مند شوند.
انجالسی در این زمینه اینطور توضیح داد: تا 
دارای معلولیت جسمی  افرادی که  تنها  کنون 
حرکتی متوسط، شدید و خیلی شدید که قادر 
به رانندگی و دارای گواهی نامه رانندگی بودند 
می توانستند از این امتیاز برخوردار شوند و افراد 
دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که قادر به 
رانندگی نیستند و مشکالت زیادی برای تردد در 
سطح شهر دارند از این امتیاز بی بهره بودند که بر 
اساس توافق به عمل آمده با پلیس راهور امکان 
بهره مندی خانواده افراد دارای معلولیت شدید و 

خیلی شدید از پالک ویژه فراهم آمده است.

 کمبود بودجه برای حفاظت از
یک نماد ملی

کارشناس پستانداران گوشتخوار دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط 
زیست ضمن توضیح درباره موانع حفاظت از 
بودجه  تزریق  منتظر  سازمان  گفت:  یوزپلنگ 
است و در صورت تامین آن برنامه های خود را 

انجام خواهیم داد. 
درباره  ایسنا  با  مرضیه موسوی در گفت وگو 
اظهار  ایران  در  آسیایی  یوزپلنگ های  تعداد 
آوردن  دست  به  و  دقیق  شناسایی  برای  کرد: 
آماری از تعداد یوزهای موجود در طبیعت به 
داریم  نیاز  تله ای  دوربین های  مانند  تجهیزاتی 
اما براساس مشاهدات انجام شده توسط انجمن 
یوز با استفاده از دوربین  گذاری های انجام شده 
می توان گفت کمتر از ۲۵ فرد یوز در طبیعت 
و شرایط تکثیر در اسارت در کشور داریم البته 
تعداد  یوز  انجمن  جاری  سال  خردادماه  در 
یوزپلنگ های موجود در کشور را کمتر از ۳۰ فرد 

تخمین زد.
وی افزود: ۱۲ فرد از این تعداد یوزهای بالغی 
هستند که پس از شناسایی، شناسنامه دار نیز 
شده اند. اخیرا خانواده های جدیدی نیز در توران 
ماندگاری  وضعیت  باید  که  شده اند  مشاهده 

آن ها را بررسی کرد.
آمار  این  گفت  نمی توان  داد:  ادامه  موسوی 
دقیق است چراکه آمار یوز از ابتدا بر پایه حدس 
یوزها  از  تعدادی  بعضا  است.  بوده  گمان  و 
خارج از زیستگاه های حفاظت شده هستند و 
نمی توان به پایش آن ها پرداخت چون وسعت 
زیستگاه های یوز بسیار گسترده است همچنین 
بین  مهاجرت  حال  در  دائم  به طور  گونه  این 
زیستگاه ها است و محیط بانان بدون تجهیزات 
پایش نمی توانند اقدامی انجام دهند حتی تنها 
تعداد  کمبود  علت  به  نیز  را  توران  زیستگاه 
دوربین ها نمی توان به طور کامل دوربین گذاری 

کرد.
این  به  کارشناس حیات وحش درپاسخ  این 
امکان  آیا  تجهیزات  تهیه  که درصورت  پرسش 
شمارش دقیق تر یوزها وجود دارد؟ توضیح داد: 
کل  باید  سیستماتیک  و  دقیق  آمارگیری  برای 
مناطق حضور یوز یا حداقل توران - که دارای 
جمعیت زادآور است و می دانیم جمعیت قابل 
تعداد  به  را   - دارد  وجود  آن  در  یوز  توجهی 
بسیاری دوربین تله ای مجهز کنیم.  عکس های 
و  نرم افزار می شود  وارد  با دوربین  گرفته شده 
به  را  آن ها  تفاوت  می کند.  شناسایی  را  یوزها 

نسبت یکدیگر تفکیک می کند. 
دوربین   ۲۰۰ تا   ۱۲۰ حداقل  به  وی  گفته  به 
نیاز داریم. هرچه تعداد دوربین ها بیشتر باشد، 
کیفیت کار نیز افزایش می یابد  و آمار بهتر و 

دقیق تری خواهیم داشت.
موسوی گفت: برنامه های بسیاری در سازمان 
معتقد  نیز  همه  داریم.  یوز  از  حفاظت  برای 
انقراض  معرض  در  گونه ای  یوز  که  هستند 
ببر  و  ایرانی  شیر  سرنوشت  به  نباید  و  است 
مازندران دچار شود اما در عمل از نظر بودجه 
سازمان حمایت نمی شود. به عنوان نمونه برای 
ایمن سازی جاده ها جلسات بسیاری برگزار و قرار 
شد تا با کمک های مالی این اقدام انجام شود اما 
هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته چراکه حمایت 
گفته های  و  ما  مشاهدات  است.  نشده  مالی 
با  بسیار  که  است  آن  نشان دهنده  همکارمان 
هستیم.  مواجه  مالی  منابع  و  بودجه  کمبود 
سازمان منتظر تزریق بودجه است و در صورت 

تامین آن برنامه های خود را انجام خواهیم داد.
وی افزود: یوز نماد ملی ما است و جای تاسف 
از آن  پایش  و  برای حفاظت  بودجه  است که 
را نداریم البته اقداماتی از طریق حامیان مالی 
عالقه مند صورت گرفته است تا با تزریق مالی 

آن ها بتوان اندک اقداماتی را انجام داد.
ایمن سازی جاده ها چه شد؟

این کارشناس حیات وحش درباره ایمن سازی 
جاده هایی که در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی 
جاده ها  ایمن سازی  موضوع  گفت:  هستند، 
بسیار دارای اهمیت است و هرچه ما دیر شروع 
کرد  کنیم، ضرربیشتری خواهیم  آن  انجام  به 
چراکه احتمال تلف شدن یوز دیگری از اندک 
تعداد باقیمانده از آن ها هنوز وجود دارد. هنوز 
انجام  جاده ها  ایمن سازی  برای  خاصی  اقدام 
نشده است و دستگاه های متولی مانند وزارت راه 
و شهرسازی نیز همکاری الزم را نمی کنند. وزارت 
راه مناقصه را برای ایمن سازی برگزار کرده تا با هر 
شرکتی که آن را برنده شود به ایمن سازی جاده ها 
بپردازد اما انجام کارهای اداری زمان بر است و ما 
نیز در حال از دست دادن زمان هستیم چراکه 

این اقدام باید هرچه سریع تر انجام شود

به این ترتیب میانگین شاخص آلودگی هوای تهران 
با رسیدن به عدد ۱۵۴ به رنگ »قرمز« درآمده و برای 
همه ناسالم است و هم چنین شاخص آلودگی هوای 
منطقه ۱۹ با عدد ۲۲۰ در وضعیت بسیار ناسالم قرار 

دارد.
همچنین اعالم شده است که در صورت ادامه دار 
بودن آلودگی هوا در تهران، احتمال دارد بعدازظهر 
امروز جلسه »کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران« 
در استانداری تشکیل شود و در رابطه با روز شنبه 

مصوبات و تصمیماتی برای تعطیلی اخذ شود.
تا  که  است  شده  گفته  که  است  حالی  در  این 
اواسط هفته آینده نیز در شهر های تهران، کرج و 
اراک غلظت آالینده های جوی روند افزایشی خواهد 
تهران   هوای  آلودگی  شاخص  نیز  دیروز  داشت. 
باعدد ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها قرار 
گرفت و تا دوشنبه هفته آینده در شهرهای صنعتی و 
پرجمعیت افزایش غلظت آالینده های جوی و کاهش 

کیفیت هوا را در ادامه شاهد خواهیم بود.
اما از سوی دیگر در این شرایط ، کارشناسان مهم 
ترین دلیل آلودگی هوا در تهران و شهر های بزرگ 
مهم  عامل  که  دانند  می   ۲.۵  PM ذرات  را  ایران 
تنگی نفس و بیماری های قلبی و سکته مغزی در 
سالمندان است. بنا بر گفته رئیس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، خسارت های آلودگی 
هوا در دنیا فقط به علت از کارافتادگی افراد از ۱۴۴ 
میلیارد دالر فراتر رفته و در ایران ساالنه حدود ۸.۲ 
میلیارد دالر به کشور خسارت می زند که ۸۰۰ میلیون 
است. ۱۲.۶  درمان  و  بهداشت  بخش  در  آن  دالر 
درصد مرگ های زودرس در ایران به علت آلودگی 
هواست که بیشتر آن در ۲۷ کالنشهر مثل تهران 

رخ می دهد. 
و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست  گل علیزاده  داریوش 
تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره 
به مرگ های ۶ هزار نفره در تهران و ۲۷ هزار نفره در 
کشور، آن ها را نتیجه بررسی های وزارت بهداشت در 
سال ۱۴۰۰ بر روی جمعیتی ۳۵ میلیونی در ۲۷ شهر 

معرفی می کند که سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.
او می گوید: »دلیل این که چرا ما آلودگی هوا داریم 
به انباشت آالینده ها برمی گردد، یعنی اثرات تجمیعی 
ناشی از انواع سوخت، شامل گاز، سوخت خودرو و 

سوخت صنایع.«
موتورسیکلت ها، خودروها، کامیون ها

محمد درویش فعال محیط زیست در گفتگو با 
فرارو اظهار کرد: »در پژوهش های مستقلی که در 
خصوص آلودگی هوای تهران انجام شده است، ۸۰ 
درصد منشاء آلودگی  موتور سیکلت ها، خودرو ها و 
کامیون ها عنوان شده است. ۲۰ درصد باقی مانده 
شامل خانه ها، کارخانه ها، معادن اطراف تهران، 
فرودگاه مهرآباد و گرد و خاکی است که رو به افزایش 
هم می رود؛ بنابراین اگر می خواهیم مشکل الودگی 
هوا را حل کنیم باید تمرکزمان را روی مهمترین عامل 
قرار دهیم که موتورسیکلت ها و ماشین ها و کامیون ها 

هستند.«
وی تاکید کرد: »برای این کار دو راهکار هم وجود 
دارد. یکی اینکه باید در نخستین گام حمل و نقل 
که  است  این  دوم  گام  دهیم.  توسعه  را  عمومی 
دهیم.  تغییر  را  محوری  خودرو  و  شهری  مبلمان 
لزومی ندارد همه شهروندان از وسیله نقلیه شهری 
باید بتوانند بخشی از مسیر  استفاده کنند. آن ها 
از دوچرخه و وسایل مشابه  یا  پیاده روی کنند  را 
استفاده کنند. به نظر من با تبلیغ و کیفیت مناسب 
می توانیم مردم را به این سمت و سو سوق داد که 
تمایلشان برای استفاده از ماشین و موتور سیکلت 

کاهش پیدا کند.«
او افزود: »واقعیت این است که آنقدر استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی در تهران زیاد است که حدود 

۷ برابر بیشتر از ظرفیت معابر در خیابان ها ماشین 
تردد می کند؛ بنابراین حتی اگر فرض کنیم که تمام 
خودرو ها و موتورسیکلت ها برقی شوند هم باز ما با 
یک پدیده به نام ترافیک مواجه هستیم؛ بنابراین 
ما نمی توانیم مشکل ترافیک را حل کنیم و مادامی 
که این حجم از ماشین در خیابان ها حضور داشته 
باشند و اصطکاک الستیک به آسفالت رخ بدهد، ما 
آالینده در هوا خواهیم داشت که به شدت خطرناک 

و سرطان زا است.«
این فعال محیط زیست تصریح کرد: »متاسفانه 
اشتباهی که در مدیریت آلودگی هوا در تهران یا باقی 
کالن شهر ها رخ داده، این است که تمرکز مسئوالن 
اما  است.  ماشین  قطعات  و  سوخت  کیفیت  بر 
همانطور که عرض کردم حتی اگر همه این ها درست 
خودرو های  به  تبدیل  ماشین ها  همه  حتی  شود 
هیبریدی شوند، ما باز هم مشکل آلودگی هوا داریم؛ 
بنابراین تا زمانی که عواملی که به آن ها اشاره کردم، 
رفع نشود، نمی توان امیدوار بود که آلودگی هوا روند 

کاهش بگیرد و برطرف شود.«
وی با اشاره به عدم کاهش آلودگی هوا طی این 
سال ها عنوان کرد: »مسئله مهم این است که به نظر 
من موضوع آلودگی هوا از اولویت مسئوالن خارج 
که  باشد  این  هم  دالیلش  یکی  شاید  است.  شده 
آنقدر دولت ها درگیر روزمرگی هستند، دیگر آلودگی 
هوا برایشان دغدغه نیست. یعنی شاید علنا و رسمی 
اعالم نکرده باشند، اما مشخصا وضعیت فعلی نشان 
می دهد که گویا دیگر برایشان مهم نیست آلودگی 
هوا را کاهش دهند و این در حالی است که هر سال 
روز های پاک کمتر و کمتر می شود. ما بیش از ۶ 
دهه است که درگیر آلودگی هوا هستیم و وقتی تا 
امروز ادامه پیدا کرده قطعا یکی از دالیلش همین کم 

اهمیت دیدن آن از سوی مسئوالن است.«
درویش در پایان گفت: »اما باید در نظر داشت 
که همین االن هم بنا بر گزارش های رسمی ساالنه در 

تهران حدود پنج هزار و ششصد نفر بر اثر آلودگی 
هوا فوت می کنند و آمار ها در سطح کشور حدود 
۳۰ هزار نفر در سال است. از سوی دیگر بر اساس 
ساالنه  کشور  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش 
حدود ۸۰ میلیارد تومان به دلیل آلودگی هوا متضرر 
می شود. در کنار این ها عدم تحرک که منجر به کبد 
چرب و بیماری هایی مانند دیابت می شود و همچنین 
را  خود  عزیزان  که  خانواده هایی  روانی  وضعیت 
انداز  دادن، چشم  دست  از  هوا  آلودگی  دلیل  به 
خطرناکی را نشان می دهد که امیدوارم مسئوالن هم 

متوجه آن باشند.«
مافیای خودرو، دولت ها و ...

حسین آخانی کارشناس محیط زیست طی گفتگو 
با فرارو عنوان کرد: »به نظر من ریشه آلودگی هوا 
را باید در فساد های سیستماتیک جستجو کرد. زیرا 
حل مسئله آلودگی هوا بسیار ساده و دست یافتنی 
است و اصال با یک مقوله پیچیده مواجه نیستیم. 
نوظهور  و  یک صنعت جدید  زیرا صنعت خودرو 
نیست و بیش از یک قرن است که در اروپا و آمریکا 
وجود دارد و آن ها هم در نیمه اول قرن بیستم بسیار 
با مسئله آلودگی و ترافیک مواجه بودند، اما بسیار 
سریع موفق شدند، این مشکل را حل و فصل کنند. 
دلیلش هم این بود که مستعد حل مسئله آلودگی 
هوا بودند. راهکارشان هم توسعه حمل و نقل عمومی 

و زیرساخت های الزم برای حمل و نقل پاک بود.«
عمومی  نقل  و  حمل  »تعریف  داد:  ادامه  وی 
در  اتوبوس  و  تراموا  مترو،  و  است  واضح  کامالً 
این دسته بندی قرار می گیرند. اما ما متاسفانه به 
و  حمل  نتوانستیم  امروز  تا  خودرو،  مافیای  دلیل 
نقل عمومی را گسترش و توسعه بدهیم. البته من 
است دولت ها  این  و  دارم  دیگری هم  یک حدس 
به دلیل اینکه نمی توانند شغل مناسب برای مردم 
ایجاد کنند، با تشویق عمومی به استفاده کاری از 
سعی  مسافرکشی،  مثل  شخصیشان  خودرو های 

دارند کم کاری های خود را در ایجاد اشتغال مخفی 
کنند. در این وضعیت هم وقتی استفاده از خودروی 
شخصی افزایش پیدا می کند، قاعدتا میزان آلودگی 

هوا نیز سیر صعودی به خود می گیرد.«
این استاد دانشگاه افزود: »البته به عقیده من یکی 
دیگر از دالیلی که دولت ها تمایلی به توسعه حمل و 
نقل عمومی ندارند، عدم تمایل به مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی است. زیرا آن ها به خوبی می دانند که 
اگر قرار باشد حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند، 
قاعدتاً استفاده از آن هم افزایش خواهد داشت، لذا 
آن زمان است که باید در برابر مردم پاسخگو باشند 
و در قبال خدماتی که ارائه می دهند، مسئولیت پذیر 
باشند. اما اگر این توسعه صورت نگیرد، دولت ها 
مردم  گردن  به  را  معضالت  و  می توانند مشکالت 
بی اندازند. به همین دلیل هم هست که در ایران 

مسئله قیمت بنزین برای مردم بسیار مهم است.«
او تصریح کرد: »زیرا اگر ما یک ناوگان مناسب 
حمل و نقل عمومی داشته باشیم یا شرایط استفاده 
از ماشین های هیبریدی وجود داشته باشد، دیگر 
برای مردم قیمت بنزین دغدغه محسوب نمی شود. 
از  استفاده  به  مجبور  مردم  که  آنجایی  از  اما 
ماشین های شخصی هستند، تمایلی ندارند قیمت 
بنزین باال برود و در برابر آن مقاومت می کنند. در 
مجموع وقتی همه این ها را کنار هم قرار دهید، نتیجه 

همین آلودگی روزافزون در کشور خواهد بود.«
آخانی درخصوص اینکه آیا واقعاً رفع آلودگی هوا 
از اولویت های دولت ها خارج شده است، اظهار کرد: 
»واقعیت این است که ما عمالً با انباشت مشکالت 
و معضالت حل نشده هستیم. واقعیت این است 
دیگر  می اندازید،  سال ها  این  به  نگاهی  وقتی  که 
موضوع  مثال  که  باشید  داشته  انتظار  نمی توانید 
ترافیک و آلودگی هوا رفع شود. این موضوع هم مانند 
باقی مسائل حل نشده، ادامه پیدا می کند و هیچ 

کس هم به آن توجه نمی کند.«

مهر  اوایل  از  که  کشور  در  آنفلوآنزا  سالیانه  موج  سه  از  یکی 
ماه تاخت و تازش را آغاز کرده بود،   فروکش کرده، اما به گفته 
وزارت بهداشتی ها باید برای دو موج دیگر که در بهمن ماه امسال 
و اردیبهشت سال آینده رخ خواهند داد، از هم اکنون آماده بود. 
به گفته کارشناسان سالمت کشور، امسال آنفلوآنزا شیوعش را در 
ایران خیلی زود آغاز کرد؛ به همین دلیل هم با فروکش کردن موارد 
ابتال و مرگ ناشی از کووید ۱۹ در کشور و همچنین با آغاز فصل 
سرما و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، شاهد بروز و افزایش موارد 

آنفلوآنزا از اواخر شهریور ماه و ابتدای مهر ۱۴۰۱ در کشور بودیم.
بنابراین موج اول ابتال به آنفلوآنزا در حالی در کشور آغاز شد که 
رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل کاهش موارد کرونا کاهش 
یافته و در عین حال بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیز روند شیوع 
این بیماری را سرعت بخشیده بود. بر همین اساس هم بود که دکتر 
طلعت مختاری آزاد- مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا و استاد ویروس 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آبان ماه امسال در گفت وگو 
با ایسنا، اعالم کرد که ویروس غالب ما در کشور، آنفلوآنزا است و 
سوش های در گردش آن عمدتا H۳N۲ و بعد هم H۱N۱ بوده و 

آنفلوآنزای نوع B شیوع خیلی کمتری دارد.
تاخت و تاز آنفلوآنزا در کشور

همچنین به گفته کارشناسان سالمت کشور،  از آنجایی که به 

دلیل شیوع کرونا و همچنین رعایت باالی پروتکل های ضدکرونایی، 
دو سال شیوع بیماری آنفلوآنزا را نداشتیم، همین موضوع باعث شد 
که در سال جاری با فروکش کردن موارد ابتال به کرونا و کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشتی، به نوعی افزایش موارد آنفلوآنزا را 
شاهد باشیم. بر همین اساس هم عمده مراجعات سرپایی و بستری 
بیمارستان ها در مهر و آبان ۱۴۰۱ به مبتالیان به آنفلوآنزا اختصاص 
یافته بود؛ به طوری که دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت 
با ایسنا اعالم کرد که  بهداشت، در آبان ماه ۱۴۰۱، در گفت وگو 
روزانه ۳۰ هزار بیمار تنفسی به صورت سرپایی به بیمارستان های 
است.  تنفسی  بیماران  تمام  شامل  که  می کنند  مراجعه  کشور 
به  افراد  این  از  باالی ۵۰ درصد  نمونه گیری ها نشان می دهد که 

آنفلوآنزا مبتال هستند. 
۳ موج ساالنه آنفلوآنزا

مسئوالن  و  متخصصان  اعالم  طبق  که  کرد  توجه  باید  البته 
بهداشتی حوزه سالمت، بروز سالیانه آنفلوانزا به طور معمول دارای 
سه موج است؛ موج اول بروز بیماری معموال در ابتدای فصل پاییز 
رخ می دهد. موج دوم معموال با شدت کمتر از اولی، در ماه های 
بهمن و اسفند بوده و موج سوم، در اردیبهشت ماه سال بعد رخ 
می دهد. بر همین اساس هم طبق اعالم وزارت بهداشت،   دکتر 
شهنام عرشی- سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 

بهداشت بر ضرورت آمادگی برای بروز موج دوم آنفلوآنزا در کشور 
تاکید و اعالم کرده است که بروز بیماری آنفلوانزا از اواخر مهرماه 
سال جاری آغاز شد و در اواسط آبان ماه به اوج خود در موج اول 
رسید و هم اکنون در سیر نزولی پیک بروز اولیه این بیماری قرار 

داریم.
وی همچنین بر لزوم آمادگی برای بروز موج دوم این بیماری در 
بهمن ماه امسال تاکید کرد و گفت: در این راستا آموزش بهداشت 
فردی و اجتماعی با تاکید بر استفاده از ماسک، به خصوص در اماکن 
بسته و بدون تهویه، شست وشوی مرتب دست ها، تهویه مناسب، 
به ویژه در اماکن تجمعی، انجام واکسیناسیون آنفلوانزا در گروه های 

هدف و اولویت دار، بسیار ضروری است.
تمام  در  بیماری  به  ابتال  احتمال  دلیل  به   عرشی،  گفته  به 
فصول سال، انجام واکسیناسیون آنفلوانزای سالیانه منوط به 
انجام آن تنها در اوایل مهر ماه نبوده و در هر زمانی از سال 
به واکسن  به دسترسی  توجه  با  اولویت دار،  برای گروه های  و 
آنفلوانزا، الزامی و ضروری است.وی همچنین از مردم خواست 
که در صورت عالمت دار بودن به پزشک مراجعه و از مصرف 
خودسرانه دارو و خوددرمانی پرهیز کنند. مبتالیان به آنفلوآنزا 
مدرسه  و  کار  محل  در  بیماری،  حاد  عالمت های  رفع  تا  نیز 

حاضر نشوند.

وضعیت هوای تهران و کرج و چندین شهر صنعتی دوباره بحرانی خواهد شد 

در جست و جوی قاتل ۶۰۰۰ هزار تهرانی!
براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، روز ۱۸ آذرماه، وضعیت هوای تهران با رسیدن به عدد ۱۵۵ به رنگ »قرمز« درآمده و برای همه 

آلوده است. 

3 موج ساالنه آنفلوآنزا در راه استلزوم آمادگی برای موج دوم در بهمن ماه

بر اساس 
مصوبات 

کارگروه اضطرار 
آلودگی هوا، 

مقطع ابتدایی 
و متوسطه 
استان های 

تهران و البرز 
به جز دماوند 

و فیروزکوه 
در روز شنبه 
و یکشنبه 19 
و 20 آذر ماه 

تعطیل خواهد 
بود و کالس ها 

به صورت 
غیرحضوری 

دایر خواهد بود

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تغییر 
جنس تابلوهای سطح بزرگراه ها و کاهش شدید سرقت در این حوزه خبر داد. 

محمدرضا شیخ بهایی در گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت سرقت از معابر 
بزرگراهی شهر تهران گفت: سرقت ها از شریان های بزرگراهی تهران را دسته بندی 
کردیم که در حوزه تابلوهای سطح بزرگراه ها به دلیل آنکه جنس این تابلوها عمدتا 
آلومینیومی است هنوز شاهد بروز سرقت در این حوزه هستیم که براساس برنامه 
 ریزی های انجام شده باید جنس این تابلوها تغییر کند و به جای آلومینیوم از آهن 
استفاده کنیم و در جاهایی که جنس تابلوها تغییر کرده است میزان سرقت ها یا به 

شدت کاهش یافته و یا به صفر رسیده است.
وی با بیان این که در نظر داریم در یک برنامه زمانبندی جنس تمامی تابلوهای 
راهنمایی و آگاهی رسان سطح بزرگراه ها را از آلومینیومی به آهنی تغییر دهیم که 
این فرآیند آغاز شده است، اظهارکرد: تابلوهای آلومینیومی تعداد جوش کمتر و 
استحکام کمتری نسبت به تابلوهای آهنی دارند و برهمین اساس در نظر داریم که 
در راستای پیشگیری از وقوع سرقت جنس این تابلوها را به آهنی تغییر دهیم؛ چرا 
که در تابلوهای آهنی هم جنس فلز سخت تر است و هم به دلیل تعداد زیاد جوش 

و اتصاالتی که دارد از ضریب ایمنی باالتری در مواجهه سارقان با آن برخوردار است.
شیخ بهایی با بیان این که بخشی از سرقت ها در بزرگراه ها مربوط به دیواره های 
صوتی بود، ادامه داد: در مورد دیوارهای صوتی نیز اقدامات خوبی انجام داده ایم، 
به گونه ای که بعد از تغییر روش مرمت این دیوارهای صوتی شاهد به صفر رسیدن 
سرقت از این دیواره ها بودیم و رضایت مردم در این حوزه بسیار افزایش یافته و دیگر 
پیام های این حوزه مربوط به انتقاد از نبود یا سرقت دیواره ها نیست؛ بلکه خواهان 

افزایش این دیواره ها هستند.
وی همچنین در این باره اضافه کرد: در مورد کاهش سرقت دیواره های صوتی نیز 
در مرمت ها جنس دیواره ها را تغییر داده و تعداد جوش و اتصاالت آن را افزایش 
دادیم و برهمین اساس شاهد کاهش شدید سرقت دیواره صوتی هستیم به گونه ای 

که می توانیم بگوییم در برخی مسیرها این نوع سرقت به صفر رسیده است.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان 
این که هنوز در مورد تجهیزات ترافیکی همچون گاردیل شاهد سرقت هستیم، اظهار 
کرد: هنوز هم گاردیل ها در سطح بزرگراه ها به سرقت می روند؛ اما در نظر داریم 
که در حوزه نگهداشت این گاردیل ها که برعهده معاونت حمل و نقل مناطق است 

تغییراتی ایجاد کنیم که برهمین اساس پیشنهاد دادیم که پیمانکار نصب و تجهیز 
گاردیل ها، مسئولیت نگهداری و حفاظت از گاردیل هایش را برعهده گیرد که نامه این 
پیشنهاد آماده شده و به زودی به مناطق ابالغ خواهد شد که اگر این اتفاق رخ دهد 

شاهد کاهش شدید سرقت گاردیل ها خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به جای گاردیل که مورد عالقه سارقان است از 
نیوجرسی استفاده نمی کنید؟ گفت: اساسا ذات نیوجرسی، المان شهری نیست و 
بیشتر می توان در رفیوژهای میانی بزرگراه ها و یا مسیرهای دو طرفه استفاده کرد 
و اگر قرار باشد به جای گاردیل از نیوجرسی استفاده کنیم شهر پر از المان بتنی 

می شود و منظر شهر را مخدوش می کند.
شیخ بهایی اضافه کرد: البته در بزرگراه هایی که نقاط پرتگاهی همچون کانال دارند 
ایمن سازی با نیوجرسی انجام می شود و با توجه به موقعیت بزرگراه ها از نیوجرسی 
استفاده می شود. به عنوان مثال رفیوژ میانی بزرگراه شهید هاشمی به طور کامل 
برداشته شده و تا بهشت زهرا )س( به طور کامل به جای گاردیل از نیوجرسی 

استفاده کرده ایم.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد 

ریالی  ارزش  هنوز  کرد:  اظهار  بزرگراه ها  در  شده  انجام  سرقت های  ریالی  ارزش 
سرقت ها احصاء نشده است.

معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان کرد
گاردیل همچنان مورد عالقه سارقان 


