هر نیمساعت یک نفر در کشور براثر تصادف فوت میکند

واکنش پلیس به استفاده برخی سلبریتیها از «بادیگارد»

ایسنا :رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه هر نیمساعت یک نفر بر اثر تصادف در کشور فوت میکند ،بیان کرد :متاسفانه روزانه در کشور
 ۴۵الی  ۶۰نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند .سردار سیدکمال هادیانفر ،با بیان اینکه در طول سال خسارت مالی ناشی
از هر فوتی در تصادفات رانندگی ۵.۲ ،میلیارد تومان است ،گفت :اگر هزینههایی که از بدو تولد صرف رشد و آموزش یک فرد میشود را
بررسی کنیم میتوانیم بگوییم ساالنه ۳۴میلیارددالر ناشی از تصادفات به کشور متحمل میشود .وی افزود :در  ۹ماهه اول سال ،حدود
۳۶درصد تصادفات فوتی ناشی از نداشتن توجه به جلو بوده که یکی از مصادیق مهم آن ،استفاده از تلفن همراه است .وی گفت :ایمنسازی
محل تصادف ،درخواست کمک از نیروهای امدادی ،سازماندهی افراد و تجهیزات در راستای کنترل و روانسازی ترافیک و ساماندهی
موارد درگیر در تصادف به عهده پلیس است.

تسنیم :رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت :هیچ کســی اجازه ندارد با عالمت و تجهیزات خاص ،شخصی را تحتعنوان
«بادیگارد» همراهی کند و اینگونه رفتارها غیرقانونی و قابل پیگرد است .سردار محمد شرفی ادامه داد :هر کسی از این عنوان استفاده
کند یا رفتارهایی شبیه به بادیگاردها داشته باشد ،حتماً مورد مؤاخذه قرار میگیرد و پلیس نیز مکلف به برخورد با چنین مواردی است.
وی تصریح کرد :آدرسهایی به پلیس اعالم و عنوان شده بود که این دسته افراد در محلهای خاص ،تحت عنوان بادیگارد آموزش میبینند
که پیگیری توسط ما صورت گرفت اما محرز نشد که مراکزی سازمانیافته عدهای را تحت این عنوان آموزش دهند و بهکارگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد :الته مواردی در مشهد و چند استان کشور وجود داشته است که گروههایی خاص ،اقدام به همراهی سلبریتیها کنند
که برخورد با آنها صورت گرفته است .شرفی یادآور شد :در این زمینه ،با پلیس فتا و امنیت در تعامل هستیم.

شهری


معاون استاندار تهران:

نیازمند بازنگری در ایمنی
ساختمانهایبلندمرتبههستیم

پارسیک :معاون عمرانی اســتانداری تهران
در تشــریح روند ایمنسازی ســاختمانهای
بلندمرتبه در تهران گفت :یکی از موضوعاتی که
در شهر تهران به واسطه وجود ساختمانهای
بلندمرتبــه با قدمــت طوالنی مطرح اســت
موضوع ایمنی ساختمانهاســت .درحقیقت
در زمان احداث برخی از این ساختمانها اساساً
تکنولوژی ایمنی در حد امروز نبوده است ،لذا
نیازمند بازنگری در ایمنی این ســاختمانها
هستیم .محمد تقیزاده افزود :براساس مصوبه
شورای اسالمی شــهر تهران مقرر شده است
شهرداری تهران درسطح شهر از ساختمانها
بازدید داشــته باشد و ســاختمانهایی را که
ضعف ایمنی یــا کمبودهایــی در این حوزه
دارند ،احصا سازد و نسبت به استانداردسازی
و رفع نواقص آنها اقدام کنــد .وی ادامه داد:
متاسفانه در محدود مرکزی شهر تهران هنوز
ساختمانهای زیادی داریم که نواقص ایمنی
دارند و هریک همانند ســاختمان «پالسکو»
میتوانند خطرآفرین باشــند؛ بدتــر آنکه تا
به امروز اقدام جدی برای آنها نشــده است.
معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه سازمان
آتشنشانی در سطح شهر تهران در حوزه ایمنی
ساختمانها گامهای خوبی برداشته است افزود:
توسط سازمانهای متولی ایمنی به مالکیت این
ساختمانها اخطارهایی داده شده و در برخی
موارد سیســتمهای اطفای حریق نصب شده
است؛ اما بیتردید این اقدامات کافی نیست .وی
ادامه داد :الزم است در برخی از این ساختمانها
از حیث سازهای مثل طراحی پله فرار تغییراتی
اعمال شود تا هنگام بروز حوادث شاهد واکنش
مناسب از سازه باشیم.
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جلوگیری از شــیوع ویروس اسرارآمیز
«کرونا» ،چالش جدیدی اســت که اگر
هرچه زودتر برای مقابلــه با آن چارهای
اندیشیده نشود ،میزان خسارتهای آن
قابل پیشبینی نخواهد بود و معلوم نیست
چند نفر را به کام مرگ خواهد کشــاند.
جالب است بدانید پژوهشگران بر اساس
اسنادی که تاکنون بهدســت آوردهاند،
احتمال میدهند این ویروس ناشناخته
از طریق بازار ماهیفروشی شهر «ووهان»
در چین شیوع پیدا کرده باشد.
در ضمــن و از آنجا که ایــن ویروس از
طریق حیوانات به انسان منتقل میشود،
در ابتدا اعالم شد امکان اینکه از انسان به
انسان انتقال یافته باشد ،بسیار کم است،
اما چند روز بعد ،دانشمندان چینی تأیید
کردند بیماری ویروســی جدید در این
کشور از انسان به انسان هم قابل سرایت
است.ویروسهایی که هیچ واکسنی برای
آنها وجود نــدارد و تعداد کمی از آنها
را میتوان (البته اگر بتوان) درمان کرد.
دسامبر سال گذشته خبر شیوع ویروسی
جدید در چین منتشر شــد .حاال طبق
اعــام مقامات چینی ،پس از گذشــت
حدود یک ماه شــمار مبتالیــان به این
ویروس به  ۴۴۰تن رســیده است .البته
احتمال آن میرود که بیش از  ۱۵۰۰نفر
به آن مبتال شده باشند که هنوز شناسایی
نشدهاند .متاسفانه تا کنون چندین نفر بر
اثر این بیماری جان باختهاند.
عالیم این بیماری چیست؟
«کرونا» یک بیماری ویروســی
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تمهیدات ایران دربرابر ویروس مرموز چینی چیست؟

مرگباروکشندهمثلکرونا

اســت که ابتدا فرد را بــه تنگینفس و
سینهپهلو مبتال میکند و در مواردی بر اثر
شدت تنگی نفس ،به مرگ منجر میشود.
طبق اعالم مقامات بهداشتی چین ،عالیم
این بیماری به سایر بیماریهای تنفسی
مانند ذاتالریه شباهتهای زیادی دارد
و برای آن عالیم تب ،تنگینفس ،سرفه،
گلودرد و در بسیاری از موارد سردرد بیان
شده است.
شــیوع این بیماری جدی
است!
به تازگــی در فضایمجــازی ،ویدئویی

از نحوه انتقال یک بیمــار مبتال به کرونا
منتشــر شــده که تحت تدابیر شدید
بهداشــتی و قرنطینــه ایــن کار انجام
میشــود .همچنین تصاویری از مردم
چین منتشــر شــده که تعداد زیادی از
شهروندان این کشور ،از ماسک استفاده
میکنند تا احتمــال ابتالی آنها به این
بیماری کاهش پیدا کند.
تمهیدات ایــران دربرابر
ویروس مرموز چینی
در همین زمینه حسین عرفانی ،رئیس
اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای

واگیــر وزارت بهداشــت در خصــوص
اقداماتی که وزارت بهداشت برای مقابله
با ورود احتمالی این بیماری به کشــور
انجام داده اســت ،گفت :طبــق قوانین
بینالمللی سالمت یا  ،IHRکشورها باید
هشداری از سوی سازمان جهانی بهداشت
تحت عنوان نگرانی بینالمللی در زمینه
تهدید ســامت عمومی دریافت کنند
که در خصوص این بیماری مرموز ،هنوز
هشداری دریافت نشده است.وی با اشاره
به مراودات میان ایران و کشورهای شرق
آسیا به ویژه چین ،تاکید کرد :از آنجایی

که تنها فرودگاه امــام خمینی(ره) پرواز
مستقیم به کشور چین دارد ،با همکاری
مسئوالن فرودگاه و سازمان هواپیمایی
با مشارکت دانشگاه علومپزشکی تهران
که مســئول پایگاه بهداشــت مراقبت
مرزی این فرودگاه است ،قرار است طبق
هماهنگیهای صورت گرفته توصیههای
بهداشتی الزم پیش از خروج از کشور به
مسافران این کشورها داده شود .عرفانی
در خصوص افرادی که با پرواز مستقیم
از چین به ایــران میآیند نیز اظهار کرد:
برای این افراد مراقبت بیماریهای فعال
در زمینه بیمارییابی انجام میشــود و
آموزشهای الزم را بــه آنها میدهیم.
وی درخصوص تمهیدات اندیشیده شده
برای ورود مسافران از سایر مبادی مرزی
مانند مبادی دریایی ،زمینی شامل ریلی و
جادهای و  ...ادامه داد :از آنجایی که ممکن
است به شکل غیرمســتقیم مراوداتی از
این مبادی مرزی صورت گیرد ،تمهیدات
الزم اندیشیده شده تا مراقبتهای الزم
انجام شــود تا به این ترتیب شاهد ورود
بیمار و شیوع آن نباشیم که خوشبختانه
تاکنون هیچ مورد مشــکوک و مثبتی از
این ویروس مرموز در کشور نداشتهایم.
رئیــس اداره مراقبت مرکــز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت ،در
خصوص ماهیــت این بیمــاری ،گفت:
این بیماری از دســته ویروسهاســت.
یک دســته از ویروسها ،ویروسهای
عامل سرماخوردگی هســتند که یکی
از خانوادههــای ویروســی کــه عامل
سرماخوردگی هســتند ،خانواده کرونا
ویروسهای  MERSهستند.

کوتاه از جامعه
طرح خشونتزدایی از مدارس
ابتدایی تدوین شد

فارس :معاون آمــوزش ابتدایی وزیر آموزش
و پــرورش از تدوین طرح خشــونتزدایی از
مدارس ابتدایی خبر داد و گفت :اعتباربخشی
این طرح انجام شده و درمرحله انجام اصالحات
آن هســتیم .رضوان حکیمزاده ادامه داد :این
طرح یک اصالحات جزئی دارد و درحال انجام
هستیم؛ از سوی دیگر با وزیر آموزش و پرورش
هم صحبت کردیم که بتوانیم برنامه اجرایی آن
را پیگیری کنیم .وی ،در پاسخ به این پرسش
که «فکرمیکنید چــه زمانی این طرح را اجرا
کنید؟» گفت :مدنظر ما این بود که زودتر اتفاق
بیفتد و بهمحض اینکه نهایی شد ،اخبارش را
اعالم میکنیم.
وی تصریح کرد :اعتقاد داریم محیط مدرسه
عالوه بر فضــای فیزیکی ،فضایــی عاطفی،
روانــی و اجتماعی هم دارد که به شــدت در
رشد شــخصیت کودکان مؤثر است و با توجه
به اینکــه داشــتن امنیت روانــی ،عاطفی و
امنیت اجتماعی در فضای مدرســه به تربیت
و یادگیــری بهتر کمک میکنــد ،دنبال این
هســتیم از طریق توانمندسازی کادر مدرسه
شامل مدیران ،معلمان ،والدین ،دانشآموزان
و همه ذینفعانی که با کودکان سروکار دارند،
این آگاهی را ایجاد کنیم.

رد سمی بودن محصوالت لبنی

مهر :رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران
گفت :براســاس وظیفهای که شــورای شهر
دربرابر سالمت عمومی شــهروندان دارد ،از
کارخانههای لبنی بازدید کرد و شــایعاتی که
درخصوص ســمی بودن لبنیات وجود دارد،
درست نیست.
ناهید خداکرمی ،با اشــاره به شایعات سمی
بودن شــیر گفت :بحث آلوده بودن لبنیات به
«آفالتوکسین» موضوع امروز نیست و از سال
 ۹۱که نتایج یک مطالعه در این رابطه منتشر
شد ،بهطورجدی این بحث مورد پیگیری قرار
گرفت .آفالتوکسین میتواند از طریق خوراک
دام و طیور منتقل شــود و میتــوان اثرش را
در محصوالت لبنی دید؛ زیرا ســمی است که
از بین نمیرود .وی ادامه داد :در شــیرهایی
که پاســتوریزه و هموژنیزه میشوند ،حدود
۷۵درصد این سم از بین میرود و آن میزانی
که میماند از حد اســتاندارد باالتر نمیرود؛
معموالً در لبنیات همه کشورها میشود رد پای
آفالتوکسین را به درجاتی پیدا کرد.

