 ۷۴متهم پرونده ترور شهید سلیمانی تبعه آمریکا هستند

رویکرد دولت سیزدهم ،مبارزه با قاچاق را هموار کرده است

ایرنا :دادستان کل کشور از شناسایی  ۱۲۷متهم دخیل در ترور شهید سلیمانی خبر داد و گفت :از این تعداد  ۷۴نفر تبعه آمریکا
هستند .محمدجعفر منتظری ،در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پیگیری
قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت :روند پیگیری قضایی این ترور ناجوانمردانه از روز  ۱۴دی  ۱۳۹۸یعنی فردای
روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد .وی با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با
مسئوالن وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات در روزها و هفتههای پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد :رسیدگی قضایی
به این پرونده پس از نامه  ۲۱بهمن  ۱۳۹۸دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر ،کیفرخواست این
پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

ایسنا :رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه امروز قاچاق کاال بخش عظیمی از موضوعات کشور را درگیر خود
کرده است ،گفت :با توجه به رویکردی که دولت در مبارزه با قاچاق دارد ،راه نسبت به گذشته بیشتر برای ما هموار شده است.
علی مویدی در همایش روســای پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی سراســر کشور پس از عرض تسلیت
به مناسب شــهادت مظلومانه بانوی بزرگ اســام حضرت فاطمه زهرا(س) ،سردار دلها شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی،
مهندس ابومهدی المهندس و همرزمانشان اظهار داشــت :قاچاق کاال ،یک پدیده ابرچالشی است که فرآیند اقتصادی کشور
را مختل و یک خأل عمیق بین دســتگاهها ایجاد کرده و دشــمن از این فضا و عمق اســتفاده کرده و تأثیــر منفی در اقتصاد
کشور میگذارد.

خبر روز
 دانشمندان و محققان به تازگی
اعالم کردند؛

وجود بیش از  ۷۰هزار باکتری
در بدن انسان
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همین چنــد روز پیش بود کــه در ادامــه برخی
اظهارنظرهای برخی نمایندههای مجلس سیدمحمد
پاک مهر ،نایب رئیس کمیســیون بهداشت با بیان
اینکه تالش ما بر این اســت تا زنان توسط پزشکان
خانم درمان شوند و حتی در استثنائات هم پیش نیاید
که آنها ناچار باشند در حوزه زنان نزد پزشک مرد
بروند ،گفت :هر چند که حوزه درمان و نجات جان
انسانها در اولویت هر چیز قرار دارد اما تالش ما بر
این است تا پزشک خانم ،بانوانمان را درمان کنند.
این مســئله را کمــی بعد بــا همایون ســامه یح
نجفآبادی ،عضو کمیســیون بهداشت مجلس در
میان گذاشــتیم .وی گفت :این کمیسیون طرحی
برای اجباری کردن ویزیت یــا جراحی بیماران زن
توسط پزشکان زن ندارد .یکی از نمایندهها در این باره
نظر شخصی خودش را داده است اما در کمیسیون
بهداشت مجلس بحث یا صحبتی در این باره صورت
نگرفته است .حدود  ۱۰۰سال است که ما پزشک زن

علمی

دیدگاهها در بهارستاننشینان دوباره در برابر هم قرار گرفت؛

بیماران زن و بانوان پزشک!

یک پژوهشگر آمریکایی پاسخ داد:

وزن کل ویروس کرونای منتشر شده در جهان چقدر است؟

مهر  :یک پژوهشگر آمریکایی تعداد ذرات ویروس کرونای جهان را به اندازه وزن یک کودک نوپا تخمین زده
است .تقریبا دوسال از زمانی که کووید ۱۹بهعنوان یک بیماری همهگیر جهانی طبقهبندی شد ،میگذرد
اما این ویروس همچنان در سراسر جهان در حال گردش است .بر اساس یک مطالعه جدید توسط یاسمین
ساپالکوگال ( )yasemin saplakogluمهندس پزشکی از دانشگاه کنتیکت آمریکا ،اگر تمام ذرات ویروس
کووید ۱۹که در حال حاضر در سراسر جهان در گردش است را در یک مکان جمع کنیم ،وزنی بین وزن یک
سیب و یک کودک نوپا خواهد داشت؛ این در حالی اســت که زمین جرمی معادل ۵۹۷۳۵ ×۱۰^ ۲۴دارد.
گروهی از محققان اخیرا ً محاسبه کردهاند که هر فرد آلوده در اوج میزان آلودگی خود به کرونا ،حامل حدود
 ۱۰تا  ۱۰۰میلیارد ذره جداگانه از ویروس  ۲-SARS-CoVاست.این مطلب نشان میدهد همه ویروسهای
کرونا که همه مردم را در سراســر جهان آلوده میکنند در طول دوره همهگیری ،حدود یک تا  ۱۰میلیون
ویروس عفونی معادل جرم جمعی بین  ۰.۱تا  ۱۰کیلوگرم دارند.

عکس:مهر

باشــگاه خبرنگاران جوان :ویروسهایی
در بدن وجود دارند کــه با همکاری باکتریها،
سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکنند.
دانشمندان به اکتشافات شگفتانگیزی در مورد
موجودات میکروسکوپی که در داخل و اطراف ما
زندگی میکنند ،دست یافتند.
محققان بیش از  ۷۰هزار ویروس ناشــناخته را
کشــف کردند که در روده انسان پراکنده شده
و باکتریهــای رودهای را آلوده میکنند .آنها
این ویروسها را با اســتفاده از روشــی به نام
( metagenomicsمتاژنومیک) کشف کردند.
این روش شــامل نمونهبرداری از مواد ژنتیکی
جامع از تعداد باالیی میکروب اســت که دارای
تطبیق توالیها با گونههای خاص است.
پس از تجزیه و تحلیل  ۲۸۰۰۰نمونه میکروبیوم
روده گرفته شــده از  ۲۸کشــور ،این تیم دهها
هزار باکتریوفاژ جدید یا ویروســی را شناسایی
کردند که میتوانند باکتریهــا را آلوده کنند.
ژنهای ویروسها میتوانند باکتریها را تبدیل
به ابرمیکروبهــا کنند البته هنوز مشــخص
نیست که چگونه این باکتریوفاژها بر بدن تأثیر
میگذارند اما اکثریت قریــب به اتفاق احتماالً
برای انسان مضر نیستند .در واقع ویروسهایی
که باکتریها را آلوده میکنند ،میتوانند ژنهای
آنها را وارد ژنوم میزبان خود کرده و از آنها در
برابر آنتیبیوتیکها محافظت کنند .مطالعهای
که در ژورنال  Science Advancesمنتشر شد،
محققان نوعی باکتری کــه از علل اصلی ایجاد
عفونتهای اکتسابی در بیمارستان هستند را
مطالعه کردند.
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داریم ،قبل از آن در تاریخ همه پزشکان ما در پیش از
اسالم ،صدر اسالم و بعد از آن مرد بودند .هیچ کدام
از مراجع در این دوران نهی نکرده بودند که پزشک
حتماً باید زن باشد.
او ادامه میدهد :در بسیاری از شهرستانهای محروم
ما پزشــک متخصص حتی یکی هم نیست .اگر هم
باشند به زحمت به یک پزشک متخصص میرسد.
اگر تفکر بر این شکل باشد که زنان پزشک حتماً باید
بیماران زن را ویزیت کنند ،بسیاری از زنان و مردان از
مراجعه به پزشکهای در دسترس محروم میشوند.
در حال حاضر این کار شدنی نیســت .پزشکان در
ابتدای کارشان قسم یاد میکنند و اغلبشان به این
قسم پایبندند .پزشک محرم است و امیدواریم که این
موضوع تا آخر مدنظر قرار بگیرد و عدم حسن نیت
نسبت به پزشکان ما مطرح نشود.
سامه یح در پایان گفت :با شناختی که از کمیسیون
بهداشت دارد ،بعید است حتی اگر چنین موضوعی
مطرح شود وارد صحن مجلس شود ،امیدوارم اوضاع
به همین منوالی که تا االن بوده باقی بماند.

معاون عملیات پلیس تهران بزرگ؛

تهرانیهابااینشمارهمیتوانندبهفوریتپلیس()۱۱۰پیامکبفرستند
مهر :معاون عملیات پلیس تهران بزرگ با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی در صورتی که برای دریافت خدمات
پلیسی امکان تماس با شماره تلفن  ۱۱۰را ندارند میتواند به سامانه  ۱۱۰۱۱۰پیام ارسال کنند.
سردار پرویز یعقوبی معاون عملیات پلیس تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت :برخی از شهروندان بنا به دالیلی
از قبیل :عدم توانایی در گفت و شنود ،اضطرار ،قطعی ارتباط تلفنی و ...امکان برقراری تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰
و بهرهمندی از خدمات پلیسی را ندارند .وی ادامه داد :در همین راستا پلیس تهران سامانه پیامکی  ۱۱۰۱۱۰را
برنامهریزی کرده است و شهروندان تهرانی میتواند در مواردی که امکان تماس تلفنی با شماره تلفن  ۱۱۰را ندارند
با ارسال پیام به سامانه  ۱۱۰۱۱۰خدمات پلیسی را خواستار شوند .معاون عملیات پلیس تهران افزود :کارشناسان
به محض دریافت پیام آن را دســتهبندی و ساماندهی کرده و در اســرع وقت به ارائه خدمات پلیسی به ویژه در
مأموریتهای فوری میپردازند .یعقوبی از شهروندان خواست هنگام ارسال پیام ،نشانی دقیق محل وقوع جرم را
اعالم کنند تا مأموران این پلیس بتواند در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

یافتهها
ثروتی غیرقابل بازگشت؛ مینای دندان

قدردان نعمت خدادادی باشیم
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@naslefarda.net

مینای دندان بیرونیترین الیه دندانهای شماست
و به منظور محافظت از آنها در برابر پوسیدگی و
صدمات فیزیکی عمل میکند .این مینای دندان
میتواند بــه دلیل ژنتیــک و بیماریهایی مانند
بیماری سلیاک ضعیف شود .متأسفانه بر خالف
استخوانهای شما (که حاوی سلولهای بازساز
هستند) ،مینای دندان نمیتواند دوباره رشد کند
اما میتوانید برای جلوگیری از فرســایش بیشتر
اقدام به تقویت مینای دندان ضعیف کنید.
عادات غذایی خود را اصالح کنید :اگر در رژیم
غذایی خود از غذاهای مقوی استفاده کنید ،بدن
شما میتواند مینای دندان ضعیف شده را تقویت
بخشد ،لبنیات مانند شــیر ،ماست ،کفیر و پنیر،
کلسیم و فسفر الزم برای تقویت و بازسازی مینای
دندان را تهیه میکند .اما حتماً توجه داشته باشید
که پس از مصرف آن مسواک بزنید؛ عالوه بر این
مصرف ترشح بزاق دهان را افزایش میدهد .این
امر موجب پیشگیری از رشد باکتریها روی دندان
و دهان میشود و به تعادل میزان اسیدیته دهان
کمک میکند .کرفس یک ماده غذایی ســازنده
اســت .فیبر باالی آن با تمیز کردن سطح دندان
از مینای دندان مراقبت میکند .ماده مفید دیگر
برای سالمت دهان و دندان توت فرنگی است .این
ماده طبیعی به طور طبیعی سرشار از ویتامین سی
و آنتی اکسیدان است که موجب تقویت و سالمت
کلی دهان و دندان میشود.
درست مســواک بزنید :توصیه میشود برای
محکم نگه داشتن مینای دندان حداقل  2بار در
روز مســواک بزنید .لطفاً توجه داشته باشید الزم
است بعد از هر بار مصرف غذاهای مضر برای مینای
دندان که در باال به آن اشــاره شد ،مسواک بزنید.
حتماً از مسواکهای نرم اســتفاده کنید .هر سه
یا چهار ماه یکبار یا زمانی که موی مسواک از بین
برود ،فورا ً مسواک خود را تعویض کنید و از همه
اینها مهمتر ،به روش صحیح مسواک بزنید .خیلی
نرم روی دندانهای خود مسواک بزنید .عالوه بر
این مسواک زدن خیلی سریع یا محکم موجب از
بین رفتن مینای دندان شما خواهد شد .همچنین
بالفاصله پس از خوردن شیرینی یا غذاهای اسیدی
مانند مرکبات مسواک نزنید ،زیرا این غذاها مینای
دندان شما را نرم میکند با مسواک زدن به راحتی
آسیب میبیند ،بهتر است پس از مصرف این غذاها
حدود یک ساعت صبر کنید.
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