فرد ناقل کرونا دارای مسئولیت کیفری است

موضوعات محیطزیستی را امنیتینکنیم

ساخت مدارس بزرگمقیاس در دستورکار

مهر :معاون امنیتی ،انتظامی وزیر کشور گفت :اگر فردی با علم به ابتال به بیماری ،به انتقال
بیماری در جامعه کمک کند ،عواقب کیفری متوجهاش است.حسین ذوالفقاری با اشاره به
اینکه هر گونه غفلت و عادیانگاری میتواند زمینه بازگشت دوباره بیماری را در کشور فراهم
سازد،گفت :امروز یکی از نگرانیهای مهم وزارت بهداشت احتمال اوج گیری دوباره بیماری
است.ذوالفقاری تصریح کرد :نباید فضا را به ســمتی سوق دهیم که حس عادیپنداری
نسبت به خطر کرونا در جامعه شکل گیرد.با توجه به شــیوع کرونا و بیماری ناشی از آن
در طول زمانی کمتر از یک سال گذشته ،نظام سالمت با آسیبهایی مواجه شده است.

ایسنا :رئیس سازمان محیط زیست ضمن اشاره به اینکه هوای سالم جزو حقوق شهروندی
است گفت :مسائل سیاستهای خارجی اثرات خود را در هوای پاک نشان میدهد.
عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در شهر تهران تاکنون حدود
یک سوم روزهای سال هوا آلوده بوده است اظهار کرد :خوشبختانه با توجه دولت به موضوع
گرد و غبار ،آالیندگی ناشی از این ذرات نسبت به گذشته کمتر شده است و حتی میتوان
گفت که امسال هیچ روز آلودهای در کشور بهدلیل گرد و غبار با منشأ داخلی نداشتیم .این
درحالی است که گرد و غبار با منشأ خارجی همچنان در کشور پابرجاست.

ایرنا  :دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت :در راستای اجرای سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،مجتمعهای آموزشی حیات طیبه و بزرگمقیاس میتواند به مدارس
نمونه تبدیل شوند و اجرای برنامههای آموزشی و پرورشی در این مدارس امکانپذیر است.
دانشآموزان نیز در این مدارس میتوانند کارگروهی را یاد بگیرند و با مسئولیتهای فردی
و اجتماعی در کالس درس و مدرسه آشنا شوند.امانیطهرانی اظهار کرد :ساخت مدارس
به شــکل قابل توجهای رشد داشته ،سازمان نوســازی و تجهیز مدارس به سمت ساخت
«مجتمعهای آموزشی»« ،مجتمعهای حیات طیبه» و «مدارس بزرگ مقیاس» رفته است .

در انتظار منجی
مرور برخی احادیث از امام زمان(عج)

وعده به صبر و عمل به ظهور

Society

دریا وفایی /گروه جامعه
daryavafaei2009@gmil.com

بنا به اعالم روابط عمومی ســازمان نظام
پزشــکی کشــور ،تاکنون بیش از 42.2
میلیون دوز واکســن کرونا در 51کشور
جهان تزریق شــده و آخرین نرخ تزریق
شده در هفته اخیر به طور متوسط تقریباً
 2.43میلیــون دوز در روز بود.مدیرکل
روابط عمومی نظام پزشکی کشور و رئیس
بخش اورژانس بیمارســتان سینا تهران
درگفتوگو با ما ادامه داد :واکسیناسیون
در ایاالت متحــده از  22آذرماه با تزریق
به کارکنان مراقبتهای بهداشــتی آغاز
شــده و تاکنون  14.3میلیون دوز تزریق
در این کشــور صورت گرفته اســت .بر
اساس آمار به دست آمده توسط بلومبرگ
و دادههــای مراکز کنترل و پیشــگیری
از بیماریهــا در هفته گذشــته ،به طور
متوسط  898هزار دوز در روز تزریق شده
است.حســینکرمانپور افــزود :در عمل
تعداد واکســنهای تزریق شده كمتر از
پیــش بینیهای دولت بوده اســت .دور
اول تزریقات تــا اوایل ژانویــه عمدتاً از
طریق بیمارســتانها انجام شد .مرحله
بعدی بیشتر به داروخانهها و کلینیکها-
مکانهایی که به طور ســنتی واکسنها
تزریق میشوند  -ســپرده میشود و این
کار تعداد افراد واجد شرایط برای گرفتن
واکسن را گسترش میدهد.وی ادامه داد:
به جز آمریکا در ســایر کشورهای جهان
هم حدود  30میلیون دوز واکسن تزریق
شده است .بعد از آمریکا چین با تزریق 10
میلیون دوز بیشترین آمار را داشته است.
کشــورهای اتحادیه اروپا  5.2میلیون،
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از آخرین خبرهای واکسیناسیون کرونایی در اقصینقاط دنیا چه خبر؟

مسابقهجهانیبرایعجیبترینواکسنتاریخ

عکس  :ایرنا

ولی عصر(عج) درحدیثی به وجود خود بین
مردم تاکیــد کرده و فرمودهانــد :وجود من
برای اهل زمین سبب امان و آسایش است؛
همچنان که ستارگان سبب امان آسماناند.
حضرت در حدیث دیگری فرمودهاند :ما در
رعایت حال شــما کوتاهی نمیکنیم و یاد
شــما را از خاطر نبردهایم که اگر جز این بود
گرفتاریها به شما روی میآورد و دشمنان
شما را ریشــهکن میکردند .از خدا بترسید
و ما را پشــتیبانی کنید .در توصیهای دیگر
نیز خطاب به مومنان گفتهاند :هر یک از شما
باید به آنچه که او را به دوســتی ما نزدیک
میســازد،عمل کند و از آنچه که خوشایند
ما نبوده و خشم ما در آن است دوری گزیند؛
زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را میگیرد
در وقتی که توبــه برایش ســودی ندارد و
پشــیمانی او را از کیفر ما به خاطر گناهش
نجات نمیدهد .امام زمان(ع) در ســخنی
دیگر بر پیروزی نهایی حــق بر باطل تاکید
کرده و فرمودهاند :خداوند مقدر فرموده است
که حق به مرحله نهایی و کمال خود برسد و
باطل از بین رود و او بر آنچه بیان کردم ،گواه
است .حضرت درتوصیهای به مومنان فرموده
اســت :هیچ چیز مثل نماز ،بینی شیطان را
به خاک نمیمالد؛ پس نمــاز بخوان و بینی
شیطان را به خاک بمال .درحدیث دیگر نیز
به نقل از ایشان آمده است :اگر شیعیان ما که
خداوند آنها را بــه طاعت و بندگی خویش
موفق بدارد ،در وفای بــه عهد و پیمان الهی
اتحاد و اتفاق میداشــتند و عهد و پیمان را
محترم میشــمردند ،ســعادت دیدار ما به
تأخیر نمیافتاد و زودتر به سعادت دیدار ما
نائل میشدند.
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انگلستان  ، 4.3رژیم اشغالگر قدس ،2.3
امارات متحــده عربی 1.9روســیه 1.5
میلیون و آلمــان و ایتالیا هم یکمیلیون
دوز واکســن تزریق کردهانــد .مدیرکل
سازمان نظام پزشکی کشــور گفت :اگر
میزان واکسیناسیون به نسبت جمعیت
در نظر گرفته شود ،رژیم اشغالگر قدس
از هر  100شــهروند خود  26نفر ،امارات
 18نفر ،بحرین  10نفر ،انگلســتان ، 6.5
آمریکا  4.5و دانمارک سه نفر را واکسینه
کرده است.وی افزود :هندوستان از دو روز
گذشته بزرگترین کمپین واکسیناسیون

 19-COVIDدر جهــان را آغــاز کــرد.
کرمانپور در توضیحات بیشتر اضافه کرد:
شنبه حدود  165هزار دوز واکسن در هند
تزریق شــد .بیش از  3000مرکز تزریق
واکسن در سرتاسر کشــور تعیین کرده
و قرار اســت که در هر مرکز روزانه 100
نفر واکســن دریافت کننــد .هند مجوز
اضطراری تزریق واکســن آســترازنکا –
آکسفورد و نیز واکســن داخلی موسوم
به بهارات بیوتک را صادر کرده اســت و
دریافت کنندگان واکسن نمیدانند کدام
یک از این دو نوع واکسن به آنها تزریق

میشود.رئیس بخش اورژانس بیمارستان
سینا تهران درباره وضعیت واکسیناسیون
درسایرکشــورهای خاورمیانه بیان کرد:
لبنان روز یکشنبه قرارداد خود با شرکت
فایزر برای خرید  2.1میلیون دوز واکسن
ویروس کرونا را قطعــی کرد .طبق اعالم
وزارت بهداشــت لبنان ،این واکســنها
اوایل فوریه به لبنان میرســد .در بیانیه
دولت آمده که واکســنهای فایزر با 2.7
میلیون دوز از برنامه تحت هدایت سازمان
ملــل متحد(کوواکس) همــراه خواهند
بود .قیمت خرید هر دوز واکســن فایزر

 18دالر است .همچنین اعالم شده است
کــه دو میلیون دوز دیگر توســط بخش
خصوصی لبنان از شــرکتهای دارویی
بینالمللــی خریــداری خواهد شــد .از
آکسفورد-آســترازنکا و سینوفارم چین
به عنوان منابع بین المللی نام برده شده
اســت.کرمانپور ادامه داد :سوریه منتظر
واکســنها از طریق برنامه تحت رهبری
سازمان ملل است ،اما رئیسجهموری این
کشور گفته که با روســیه درمورد ارسال
واکسن به ســوریه گفتوگو خواهد کرد.
عراق اعالم کرده که تزریق واکســنهای
فایزر را در اوایل سال جاری شروع میکند.
در مصر پرجمعیتترین کشور جهان عرب،
مقامات بهداشــتی اعالم کردند واکسن
چینی برای استفاده اضطراری تأیید شده
است و واکسیناســیون طی دو هفته آغاز
میشــود .این کشــور همچنین در حال
مذاکره با فایزر و آســترازنکا – آکسفورد
اســت .وی افزود :وزارت بهداشت ترکیه
هم اعالم کرد تاکنون  675هزار کارمند
درمانی و بهداشــتی این کشــور واکسن
سینوواک چین دریافت کردهاند .درعمان
نیز گروههای هدف از روز یکشــنبه دوز
دوم واکسن کووید 19را دریافت میکنند.
مطابــق برنامه زمانبندی بــرای اجرای
کمپین ملی ایمنسازی علیه کووید19
دوز دوم واکســن برای همان گروههای
هدف که چنــد هفته پیــش دوز اول را
دریافت کرده بودند ،از روز یکشنبه آغاز
شده است .وزارت ســامت عمان اعالم
کرده درمجموع  24204نفــر در عمان
اولین دوز واکسن را تا  25دیماه دریافت
کردهاند.

یافتهها
دلیل ایجاد نقطهها و لکههای
سفید روی ناخن کودکان و
بزرگساالن چیست؟
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@naslefarda.net

«لئوکونیچیا» عارضهای است که درآن خطوط
یا نقطههای سفید روی انگشت یا ناخنها ظاهر
میشود .این مشــکلی خیلی رایج در کودکان
و بزرگســاالن و کام ً
ال بیضرر اســت .بسیاری
از بزرگساالن سالم ممکن اســت این نقاط را
در برخی از مراحل زندگی خود داشــته باشند
بنابراین مبتال شــدن به آنها احتماالً نشانهای
از یک عارضه پزشکی جدی نیست .برای برخی
افراد نقاط ســفید ممکن اســت به عنوان نقاط
کوچک خالدار در میان ناخن ظاهر شوند .برای
دیگران نقطه سفید ممکن است بزرگتر باشد و
در سراسر ناخن امتداد داشته باشد .لکهها ممکن
اســت بر روی یک ناخن یا چندین ناخن تأثیر
بگذارند .شایعترین علت لئوکونیچیا آسیب به ته
ناخن است .این آسیبها ممکن است در صورت
فشرده شدن یا ضربه زدن به ناخن یا انگشت رخ
دهند .مانیکور و پدیکور مکرر ،یا استفاده از ژل یا
آکریلیک ناخنها ،میتواند به ته ناخن آســیب
برساند .چندین مسئله دیگر ممکن است عامل به
وجود آمدن نقاط غیرعادی ناخن باشند.
واکنش آلرژیک
آلرژی به الک ناخن ،جال دهنده ،سفت
کننده ،یــا پاک کننده الک ناخن شــاید باعث
ایجاد لکههای سفید روی ناخن شوند .استفاده از
آکریلیک یا ژل ناخن میتواند به ناخنها آسیب
برساند و باعث ایجاد نقاط سفید شود.
قارچ
یک قارچ رایج ناخن کــه اونیکومیکوز
سطحی سفید نامیده میشــود ،میتواند روی
ناخنها ظاهر شود .اولین عالمت عفونت ممکن
است چند نقطه کوچک سفید روی ناخنهای
پا باشد .عفونت میتواند رشد کند و به ته ناخن
گسترش یابد .ناخنهای پا ممکن است برفکی
شوند و سپس ضخیم و شکننده شوند.
آسیب به ناخن
آســیب در پایه ناخن میتواند با رشد
ناخن باعث ایجاد لکههای سفید روی ناخن شود.
مانیکور مکرر آسیب زاست
انجــام مانیکورهای مکرر شــاید باعث
ایجاد این نقاط سفید روی ناخن شود .فشار وارد
شده توسط مانیکوریست ممکن است به ته ناخن
آسیب برساند .منبع www.healthline.com :

