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انتقال توله پلنگ بیمار خراسان شمالی 
به تهران

توله پلنگی که چند روز پیش در حاشیه روستای »استاد« 
از توابع شهرستان فاروج مشاهده شد و توسط مردم به 
اطالع یگان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی رسید، 

پس از انتقال به بجنورد و مراقبت، به تهران منتقل شد.
به گزارش ایسنا، این توله پلنِگ حدودا ۱۰ ماهه به علت 
ضعف و بی حالی توسط کارشناسان حیات وحش اداره کل 
حفاظت از محیط زیست استان زنده گیری و برای امور 
درمانی و مراقبت های دامپزشکی به بجنورد منتقل شده 
بود اما اکنون به تهران انتقال داده شده است.رضا شکاریان 
در ادامه از مردم عالقه مند به حیات وحش درخواســت 
کرد در صورت مشاهده گونه های جانوری از نزدیک شدن 
به آن ها خودداری کرده و گزارش آن را به ادارات حفاظت 

محیط زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطالع دهند.

مدارس کشور در 27 و 2۸ اسفند 
تعطیل نیست

معصومه نجفی پازوکی، معــاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پــرورش درباره آخرین روز تحصیلی ســال 
۱۴۰۱، اظهار کرد: سال تحصیلی تا روز ۲۸ اسفند ادامه 
دارد و تعطیلی دانش آموزان از ۲۹ اسفند شروع می شود.

به گزارش همشهری آنالین، اوگفته: آن چیزی که نگاه 
وزیر آموزش و پرورش و معاونانش اســت، این بوده که 
با توجه به اینکه لحظه های بچه هــا، طالیی ترین دوره 
عمرشان است، اگر برای این لحظه ها برنامه نداشته باشیم 
و با تعطیالت بی مورد تعطیل کنیم یعنی سرمایه عمر 
این بچه را می سوزانیم لذا اصال بحث تعطیلی را نداریم 
و تا ۲۸ اسفند، فرایند یادگیری ادامه دارد.نجفی پازوکی 
تصریح کرد: فرایند یادگیری در سال ۱۴۰۱، تا ۲۸ اسفند 
در جریان است و معلمان سرکالس درس حاضر هستند.

درمان تومورهای سزطانی با یک 
باکتری مهندسی شده

تومورهای ســرطانی به شیوه های مختلفی می توانند از 
واکنش سیســتم ایمنی بدن بگریزند و به همین خاطر 
درمان این بیماری مسئله ای دشوار است. حاال دانشمندان 
توانســته اند یکی از باکتری های رایج روده را به گونه ای 
مهندســی کنند که قابلیت شناســایی و نابودســازی 
تومورهای ســرطانی از داخل را داشته باشد.به گزارش 
دیجیاتو، دانشمندان پیش تر متوجه شده بودند که برخی 
باکتری ها می توانند در داخل تومورها زنده بمانند. حاال 
پژوهش جدید محققان دانشگاه کلمبیا نشان داده است 
که با مهندســی ژنتیک می توان از این باکتری ها برای 
شناســایی و حذف تومورها به کمک سلول های ایمنی 
استفاده کرد.یکی از روش های گریز تومورها از سیستم 
ایمنی با جلوگیری از دخالت سلول های ایمنی در فرایند 
کموتاکسی است. سلول های ایمنی با کمک همین فرایند 
تومورها را شناسایی می کنند. فرایند کموتاکسی با کمک 
ســیتوکین ها انجام می شــود که پروتئین های ریزی با 
قابلیت اطالع رسانی به سایر سلول های ایمنی هستند. 
 CXCL16 یکی از این ســیتوکین ها با نــام کموکین
پیش تر در تحقیقات برای مقابله با سرطان مؤثر شناخته 
شــده بود، اما انتقال CXCL16 به داخل محیط تومور 
تاکنون ممکن نشــده بود.حاال دانشمندان با کمک یک 
گونه مهندسی شــده از باکتری E. coli که معموالً در 
روده پیدا می شــود، توانسته اند راهی برای انجام این کار 
پیدا کنند. آن ها این باکتری را به گونه ای تغییر دادند تا 
بتواند به سلول های بیمار در بدن حمله کند. پس زمانی 
که باکتری وارد تومور شــد، این قابلیت فعال می شود و 
کافت سلولی رخ می دهد.با کمک کافت سلولی، کموکین 
CXCL16، سلول های T یا همان گلبول های سفید را 
به کار می گیرد تا به مبارزه با سرطان بپردازند. دانشمندان 
در این روش از کموکین دیگــری به نام CCL20 هم 
استفاده می کنند که جاذب لنفوسیت هاست. لنفوسیت ها 
نوعی گلبول سفید به همراه سلول های دندریتیک هستند 
که مسئولیت آغاز پاسخ ایمنی را بر عهده دارند.محققان 
می گویند ترکیب این دو کموکین اثر درمانی این روش را 
افزایش می دهد و پاسخ ایمنی قدرتمندتری را علیه تومور 
ایجاد می کند که پیش تر در دسترس نبود. آزمایش های 
فعلی روی موش ها نشان داده است که این درمان عالوه 
بر تومورهایی که دارو مســتقیماً به آن ها رسیده است، 
می تواند برای تومورهای دورتر هم مؤثر باشــد. به عالوه، 
در این روش باکتری ها آســیبی به بافت های سالم وارد 
نمی کنند.پژوهشــگران حاال تالش دارند تا این روش را 
برای آغاز آزمایش های بالینی روی انسان بهبود ببخشند. 
 Science Advances نتایج تحقیقات آن ها در مجله

منتشر شده است.

اعالم ساعت کاری داروخانه های 
هالل احمر در ایام نوروز

وحید سلیمی ، ســخنگوی جمعیت هالل احمر درباره 
ســاعت کار دارو خانه های در تعطیالت نوروز گفت: در 
روزهای تعطیل نوروز داروخانه های این جمعیت در ۳۴ 
شهر کشــور در نوبت کاری صبح و عصر از ساعت ۹ تا 
۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ باز خواهنــد بود.به گزارش خبرگزاری 
ایسنا، او تاکید کرد: این داروخانه ها در روزهای غیرتعطیل 
فروردین ۱۴۰۲، به روال عادی خود، همچون گذشــته 
آماده خدمت رسانی به هموطنان هستند.سلیمی افزود: 
داروخانــه مرکزی هــالل احمر در تهران نیــز در ایام 
تعطیالت نوروز از ســاعت ۸ صبح الی ۱۳ دایر خواهد 
بود و در روزهای غیر تعطیل ایام نوروز از ســاعت ۳۰/۷ 
صبح تــا ۳۰/۱۶ ارائه خدمت خواهــد کرد. همچنین 
داروخانه مرکزی شــماره ۲ )تهرانپــارس( روزهای غیر 
تعطیل از ساعت ۳۰/۷ صبح تا ۱۳ فعال خواهد بود.الزم 
به ذکر اســت که داروخانه مرکزی هالل احمر دوشنبه 
۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به دلیل انبارگردانی تعطیل است. 
داروخانه مرکزی شماره ۲ )تهرانپارس( نیز روز یکشنبه 
۲۸ اســفند ماه )از ظهر( و روز دوشــنبه ۲۹ اسفندماه 

۱۴۰۱ به دلیل انبارگردانی تعطیل خواهد بود.
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راهکارهایی برای رهایی از تله 
افسردگی

عالئم ابتال به افســردگی از فردی بــه فرد دیگر 
متفاوت هستند؛ اما نقطه مشترک تمام آنها، بدتر 
شــدن خلق و خوی و تداوم ایــن چرخه معیوب 
اســت که باید با اتخــاذ راهکارهایی، از وقوع آنها 

جلوگیری کرد.
بنابر اعالم دفتر آموزش وارتقای ســالمت وزارت 
بهداشت شــش مشــکل رفتاری افراد افسرده و 
نحوه کنار آمدن با آنها برای جلوگیری از وخامت 

افسردگی بیشتر شامل موارد زیر است:
عدم فعالیت بدنی: هنگامی که افســرده باشــید، 
بعید اســت که از یک برنامه ورزشــی منسجم و 
منظم پیروی کنید. این در حالی است که ورزش 
می توانــد درمانی فوق العــاده و مفید برای درمان 
افســردگی باشــد و به عنوان یک ضد افسردگی 
قدرتمند عمل کند و آنهم به خاطر افزایش سطح 
سروتونین و دوپامین؛ دو ماده شیمیایی که منجر 
به فروکش کردن عالئم افسردگی می شوند. شنا، 
یــوگا،  ایروبیــک و حتی پیــاده روی ورزش های 
مفرحی هستند که شما را از دام افسردگی نجات 
می دهند. برای داشــتن انگیزه می توانید با یکی از 
دوســتان یا آشــنایان خود به کالس های ورزشی 

بروید.
مصرف قند باال: افسردگی معموال میل به تنقالت 
و خوراکی هــای شــیرین را باال می بــرد. مصرف 
تنقالت شــیرین، در کوتاه مــدت حس خوبی به 
افراد می دهد، اما کمتر از دو ساعت باعث می شود 
گلوکز خون به شدت پایین آید. از مصرف زیاد قند 
دوری کنید. همیشــه راه عاقالنه، به اندازه مصرف 

کردن است.
دوری از جمع: این رایج ترین عالمت افســردگی 
اســت. در واقع انــزوای اجتماعی ســیر بیماری 
را وخیم تر می کند و در واقع پاســخی اســت به 
اســترس و درگیری های ذهنی فرد افســرده. راه 
حل برون رفت از این معضل، قرارگیری تدریجی 
در معرض اجتماع و از طریق دوســتان و خانواده 
است. لیستی از افرادی که قرار است مجددا با آنها 
ارتباط برقرار کنید را تهیــه و برای تماس با آنها 

برنامه ریزی نمایید.
نشــخوار فکری: یک جزء مهم افســردگی است و 
شامل تفکر بیش از حد در مورد تمام شکست ها، 
از دســت دادن ها و ... می شود. نشخوار فکری در 
واقع یک فرایند ســمی است که منجر به استفاده 
زیاد از عبارت » تقصیر خود من اســت« توســط 
فرد افســرده می شــود. قبل از آنکــه افکار منفی 
بر شــما غلبه کند، خود را از دســت آنها خالص 
کنید. افکار منفی می تواند باعث ایجاد توهم شود 
و رویدادهای عــادی را برای افراد غیرقابل تحمل 
کند. انجام فعالیت های مثبت نیز می تواند نشخوار 

فکری را به تأخیر بیندازد.
گرایش به مصرف الکل: مصرف و یا ســوء مصرف 
الکل از نشــانه های بارز افسردگی است و معموال 
ســیر آن را وخیم تر می کند. الکل می تواند منجر 
به افزایش اضطراب در فرد افســرده شود و اثرات 
منفی روی سیستم عصبی مرکزی داشته باشد. با 
پزشــک یا درمانگر روانی خود در رابطه با عادات 
آشــامیدن الکل صحبــت کنید. معمــوال تجویز 
داروهای ضد افســردگی و ضد اضطراب شما را از 

این عادت دور می کند.
افکار منفی: افراد افسرده تصور می کنند که حتی 
با انجام دادن کارهای متفاوت و ســعی در بهبود 
اوضاع فعلی نیز، احســاس خوبی به آنها دســت 

نخواهد داد. 
بنابراین تالشــی هم نمی کننــد در این صورت از 
انجام هرگونه فعالیتی باز می مانند. پروراندن افکار 
منفی دام بزرگی است که باعث تشدید افسردگی 
و در نتیجــه منفعل شــدن کامل فرد می شــود. 
منتظر روی دادن اتفاقات منفی نباشید. اگر تالش 
و کوشــش کنید، شانس  رسیدن به نتایج مثبت و 

سازنده را از دست نخواهید داد.

انتقال مصدومان تصادف اتوبوس و پژو 
به بیمارستان

صــادق محمودی، سرپرســت ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمــر از تصادف میان یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری با خودروی سواری پژو 
۴۰۵ در اســتان مازندران خبــر داد و در این باره 
به خبرگزاری ایســنا گفت: حوالی ساعت ۱۱:۲۵ 
صبح دیروز، ۲۶ اسفندماه خبر برخورد اتوبوس با 
خودروی ســواری پژو ۴۰۵ در محور هراز، منطقه 
زیارباغ قبل از تونل تکاور به سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اطالع داده شــد که درپی آن 
تیم های امداد و نجات از پایگاه آمل-رینه به محل 

اعزام شدند.
وی با بیان اینکه اورژانس نیز امدادگران خود را به 
محل اعزام کرده بود، گفت: تیم های امداد و نجات 
همزمان با امدادرسانی به مصدومان اقدامات خود 

برای رهاسازی و انتقال مصدومان را آغاز کردند.
به گفته سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر، حدود ۴۹ نفر در جریان این تصادف 

دچار حادثه شدند که از این تعداد هف
ت تن دچار مصدومیت شدند. پنج نفر از مصدوم 
شدگان خدمات درمانی را در محل دریافت کرده 

و دو تن دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
محمودی با بیان اینکه علت این حادثه از ســوی 
کارشناســان پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی 
و اعالم خواهد شــد؛ گفــت: امدادگران جمعیت 
هالل احمر پــس از پایان ماموریت خود به پایگاه 

بازگشتند.
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همدلی|  در آســتانه نوروز، موارد ابتــال به کرونا در ایران و مرگ 
و میر ناشــی از آن در آمار رســمی افزایش پیدا کرده است. آمار 
وزارت بهداشت ایران نشان از افزایش مبتالیان و مرگ و میر کرونا 
می دهد.همین دیروز ۱۱ نفر به خاطر کرونا جان خود را از دست 
دادند، دو روز پیش نیز ۱۶ نفر دیگر به دست کرونا از بین رفتند. 

این در حالی است که تفکر اغلب مردم این است که کرونا از کشور 
رخت بربسته و زندگی به شرایط عادی فبل از شیوع ویروس کرونا 
بازگشته است. اما  به گفته برخی از مسئوالن بهداشتی کشور کرونا 
هنوز در کشور پابرجاست و احتمال بروز موج های بعدی نیز وجود 
دارد. روزگذشــته عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
اشــاره به افزایش چشمگیر موارد بیماری کرونا طی یک ماه اخیر 
از احتمال آغاز موج نهم بیماری در کشــور خبر داد . سید احمد 
طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط فعلی بروز کرونا در 
کشــور، گفت: به نظر می رسد اکنون موجی که پیش تر در اروپا و 
کشورهای غربی رخ داده بود در ایران در حال وقوع است. با توجه 
به میزان مراجعه بیماران به مطب ها و بیمارســتان ها متاسفانه به 
نظر می رسد با پیک جدیدی از کرونا مواجه می شویم. این احتمال 
وجود دارد که این افزایش موارد آغاز موج نهم بیماری باشد اما این 
موضوع باید به تایید آزمایشگاه های مربوطه برسد اما در مقایسه با 
یک ماه قبل، افزایش مراجعات کرونایی به وضوح قابل مشــاهده 

است.
وی افزود: البته خوشــبختانه عالئم فعلی بیماران در مقایســه با 
موج های قبلی کرونا شــدید نیست اما، نمی توان گفت با افزایش 
موارد بیماری مواجه نبودیم. علت این موضوع هم احساس آرامشی 
اســت که به مردم در مورد کرونا دست داد و رعایت پروتکل های 

بهداشتی بویژه استفاده از ماسک را کاهش دادند.
 روند افزایشی کرونا در کشور

پیشتر نیز مسئوالن بهداشتی  کشور به افزایش کرونا واکنش نشان 
دادند. چند روز پیش، معاون درمان وزارت بهداشت از روند افزایشی 
کرونا خبر داد و گفت: : با بررســی های انجام گرفته شده بر روی 
بیماری کرونا، سیر بیماری در این هفته نسبت هفته های گذشته 
جدی تر و آمار بیماران افزایشــی بوده است.سعید کریمی معاون 
درمان وزارت بهداشــت گفت: در هفته جــاری به  تعداد بیماران 
کرونایی شناســایی شده نســبت به هفته گذشته در بخش های 

سرپایی و بستری در کشور اضافه شده است.
بــه گفته وی افزایش آمار بیماران کرونایی به دلیل کاهش میزان 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در کشور است. کاهش سطح 

ایمنی افراد نیز باعث افزایش سیر بیماری در کشور می شود.

وزارت بهداشــت نیز  در جدیدترین به روزرسانی  نقشه رنگ بندی 
کرونا در کشــور از افزایش تعداد شــهرهای قرمز، نارنجی و زرد و 
کاهش تعداد شهرهای آبی خبر داد. حسین فرشیدی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیت کرونا در کشــور و پیش بینی های روند 
بیماری در تعطیالت نوروز، گفت: موارد کرونا با شــیبی مالیم در 
حال افزایش است. البته در حال حاضر میزان بستری هایمان آنقدر 
نیست که حالت اضطرار اعالم کنیم، اما توصیه می کنیم که مردم 

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را بیشتر کنند.
 احتمال افزایش موارد ابتال به کرونا در ایام نوروز

در حالی کرونا روند افزایش به خود گرفته  اســت که در آســتانه 
سال نو قرار داریم و رسم و رسوم و مناسبت های سال نومی تواند 
بر شیوع بیشتر ان دامن بزند. مسئوالن نیز در اظهاراتشان به این 

موضوع تاکید کردند. 
دیروز سید احمد طباطبایی  درباره شرایط بیماری پس از تعطیالت 
نوروز، به ایســنا گفت: متاسفانه پس از هر اتفاق مهم یا تعطیلی 
و مناسبت های مختلف در کشور، با افزایش موارد بیماری مواجه 
شده ایم و احتماال تکرار مجدد این سناریو دور از ذهن نباشد چرا 
که حساسیت برای رعایت نکات بهداشتی نسبت به گذشته کاهش 
چشــمگیری یافته است و تعداد کسانی که هنوز ماسک می زنند 

انگشت شمار شده است.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفته موارد بیماری در 
کشور با شیب مالیمی در حال افزایش است. در عین حال باتوجه 
به اینکه در تعطیالت نوروزی تجمعات و دورهمی ها افزایش می یابد 
و در مقابل میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی کمتر می شود، 

احتمال افزایش کرونا باال می رود.
وزیر  بهداشــت نیز به تازگی  درباره امکان شیوع دوباره کرونا در 
سفرهای نوروزی افزود: ما آماده باِش کامل داریم. یکی از کارهای 
مهم نوروزی مربوط به اورژانس کشــور است که سال گذشته هم 

گزارش بسیار خوبی در این زمینه منتشر شد.
 ۱۱ بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند

روز گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار 
ابتال، بهبودیافتگان و جان باختگان ناشی از بیماری کرونا را در کشور 
اعــالم کرد. این وزارتخانه  آمار جدید ابتالء به ویروس کرونا را در 
۲۴ ساعت منتهی به ظهر دیروز_جمعه بیست وششم اسفندماه_ 

به شرح زیر اعالم کرد:
در ایــن بازه زمانی، بر پایه جدیدترین نتایج آزمایش های کرونا در 
کشــور، ۸۱۵ نفر مبتالی جدید شناسایی شد که با احتساب این 
تعداد، مجموع مبتالیان به کرونا در کشور تا امروز به هفت میلیون 

و ۵۷۸ هزار و ۷۰۸ نفر رسیده است.
از تعداد بیماران بستری در کشور تاکنون هفت میلیون و ۳۴۱ هزار 

و ۶۸۸ نفر بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند.
در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست 
دادند و با احتساب این آمار، از ابتدا تا کنون ۱۴۵ هزار و ۳۶ نفر در 

کشور بر اثر بیماری کرونا جان باخته اند.
از شــمار مبتالیان شناسایی شــده، ۴۱۴ نفر جزو بســتری های 
بیمارستان به شمار می روند و ۵۰۳ نفر از مبتالیان کرونا در بخش 

مراقبت های ویژه بستری هستند.
 خبر جدید دبیرکل بهداشت جهانی درباره پایان کووید

به تازگی »تدروس آدهانوم قبریسوس«، دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد که همه گیری 
کووید۱۹ تا پایان سال جاری میالدی )۲۰۲۳(، دیگر یک »وضعیت 

اضطراری بهداشتی جهانی« در نظر گرفته نخواهد شد.
 آن گونه که »راشاتودی« گزارش داده است، تدروس در سخنرانی 
خود در دانشــگاه میشیگان گفت که مطمئن است در مقطعی از 
ســال جاری می توانیم بگوییم که وضعیت بیماری کووید۱۹ به 
عنوان یک نگرانی سالمت عمومی در سطح بین الملل و به عنوان 

یک بیماری همه گیر به پایان رسیده است.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد که تعداد مرگ و 
میرهای گزارش شده در هفته اکنون کمتر از زمانی است که این 
سازمان برای اولین بار سه سال پیش در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ از کلمه 

»همه گیری« برای توصیف شیوع کووید۱۹ استفاده کرد.
تدروس تاکید کرد که اگرچه ممکن است این بیماری همه گیر در 
ســال جاری به پایان برسد، اما مهم است به یاد داشته باشیم که 
نزدیک به هفت میلیون نفر در جهان بر اثر این ویروس جان خود 

را از دست داده اند و از شیوع آن درس بگیریم.
او گفت: اگر این کار را نکنیم، چرخه وحشت و غفلت را که نشانه 
نوع واکنش جهانی به همه گیری ها برای دهه ها بوده است، تکرار 

خواهیم کرد.
بر اســاس آمارهای رسمی، تاکنون در جهان ۶۸۱ میلیون و ۷۷۳ 

هزار و ۳۰۰ مورد ابتال به کووید۱۹ گزارش شده است.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

احتمال بروز موج نهم کرونا 

از مهم ترین  همدلی| مهسا بهادری: یکی 
چالش هایی که مردم و پلیس راهور در ایام 
نوروز با آن درگیر هستند، سفرهای نوروزی 
و حوادث ناشــی از این مســافرت ها است. 
بســیاری از اوقات این اشتباهات کوچک و 
حوادث ناگهانی، ســبب آن می شود که هم 
روزگار بر خود مســافران تلخ شــود و هم 
هزینه های زیادی روی دســت خودشــان 
و دولــت بگذارنــد. چرا صحبــت از هرینه 
می شــود؟ به ایــن خاطر که طبــق گفته 
ســردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا، 
حدود ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کشور صرف 
تصادفات می شود. شرکت های بیمه بیش از 
۳۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت 
تصادفات می پردازنــد که اگر اندکی از این 
هزینه کالن به دســتگاه ها و شــهرداری ها 
اختصاص یابــد، در زمینــه کاهش تعداد 
بیش تری  موفقیت های  شاهد  جان باختگان 
خواهیم بــود. نزدیــک به ۱۷ هــزار نفر، 
امسال جان شــان را در تصادفات از دست 
دادند و به طور میانگین هر ســاعت، ۲ نفر 
در این تصادفات کشــته شــدند. برآوردها 
نشــان می دهد که به ازای هر نفری که در 
تصادف جانش را از دســت می دهد، بیش 
از هشــت میلیارد تومان بصورت مستقیم 
و غیرمســتقیم به کشــور خسارت تحمیل 

می شود.
هادیانفر با اشــاره به بحث خســارت های 
ناشــی از تصادفات، آذرماه امســال اعالم 
کرد: »موضوع تصادفات بسیار مهم است و 
هشت دستگاه از جمله وزارت راه، بهداشت 
و کشــور نقش جدی در آن دارند. در هفت 
ماهه سال ۱۴۰۱، تعداد فوتی ها ۱۴ درصد 
افزایش یافته اســت که در ۱۲ ســال اخیر 
بی سابقه بوده اســت. مجروحین تصادفات 
نیز ۲۱ درصــد افزایش یافته انــد. با فوت 
هر نفر در تصادفات، حدود هشــت میلیارد 
تومان به صورت مســتقیم و غیرمستقیم به 

کشور ضرر وارد می شود.«
 ماشین های ناایمن و تصادفات

نکته اصلی این تصادفات عالوه بر خطاهای 
انســانی، نا ایمن بودن خوردها نیز در بروز 
ایــن اتفاق ناگــوار تاثیر به ســزایی دارد، 
اردیبهشت امســال، محمد بخارائی، رئیس 
هیئت مدیــره جمعیت طرفــداران ایمنی 
راه های کشور، بیان کرد که میزان تصادفات 
جاده ای در کشــور، ۲۰ درصــد بیش تر از 
تلفات  تعداد  اســت.  استانداردهای جهانی 
تصادفات جــاده ای نیز روزانــه به ۴۵ نفر 
رسیده اســت. وی تاکید کرد که مهم ترین 
عامل آن عامل انســانی بوده و پس از آن، 
ناایمنی  و  بی کیفیــت  تولید خودروهــای 

جاده های کشور است.
دربــاره نا ایمــن بودن خودروهــا و درصد 

تلفــات ناشــی از آن هــا نیز می تــوان به 
صحبت های مهدی قمصریــان، مدیرعامل 
صندوق تامین خســارت های بدنی، رجوع 
کــرد. او خبــر داده که خــودروی پراید از 
سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، با تشکیل بیش 
از هفت هزار پرونده بیمه، به تنهایی %۴۱ 
پرونده های بیمه را به خود اختصاص داده و 
در صدر فهرست خسارت های بیمه ای قرار 
گرفته اســت. نکته جالب دیگر درباره آمار 
تصادفات پراید، افزایش نقش آن در حوادث 
رانندگی اســت طوریکه تعداد پرونده هایی 
که در ســال ۱۴۰۰، خودروهــای پراید در 
آنها مقصر حادثه بوده اند، نســبت به سال 
۱۳۹۵ بیش از ۱۹۳% افزایش داشته است.

 مقایسه تصادفات در ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱
طبق گفته ســردار هادیانفر در ســه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ وتقریبا ۴ هزار و ۲۱۴ نفر 
در تصادفات جان خود را از دســت دادند. 
در حالی که در ســه ماهه اول سال ۱۴۰۱ 
تعداد جان باختــگان تصادفات به ۳ هزار و 
۹۵۳ هزار نفر رسید که کاهش ۶ درصدی 
را نشــان می دهد. برای اینکــه این میزان 
از تصادفــات کاهش پیدا کند، برای ســال 

۱۴۰۲ نیز تدابیری اندیشیده شده است.
 تدابیــر پلیس راهــور برای کاهش 

حوادث در نوروز ۱۴۰۲
ســردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور 
فراجا، در رزمایش نــوروزی ۱۴۰۲ پلیس 
راهور به منظور ســنجش آمادگی نهادهای 
مختلف مرتبط خدمات امنیتی در تعطیالت 
نــوروزی، اعالم کــرد: » ۸۷ هــزار نفر از 
نیروهــای پلیس راهور در ایــام تعطیالت 
نــوروزی ۱۴۰۲ در ۲۹۰ هــزار کیلومتر و 
۱۴۰۰ شهر کشــور به منظور رقم خودرن 
ســفری آرام برای هموطنان خدمت رسانی 

خواهند کرد.«
وی افــزود: »در نــوروز گذشــته بیش از 
۱۱۰۰ کشته داشــتیم که با وجود کاهش 
۱۷ درصدی باز هــم نگران کننده بود. ۶۰ 
درصــد حــوادث در ۳۰ کیلومتری ورودی 
شــهرها بوده است. از مجموعه تلفات نوروز 
گذشته ۵۰ درصد به دلیل شدت حادثه در 
دم و نیمــی نیز در حــال انتقال و در طول 
درمان جان باختند. سال گذشته ۳۵ درصد 
از حوادث ما ناشــی از خستگی از راه بوده 
است و این زمینه نیازمند توجه جدی است 
که امســال با کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت 
در تمامی محورهــای مواصالتی و جاده ای 

شاهد کاهش تصادفات باشیم.«
سردار هادیانفر گفت: »۶۷ فروند بالگرد نیز 
در این ایام آماده باش هستند و طرح نوروز 
امســال با شعار »نشــاط بهاری، امنیت در 
سفر و پرهیز از خطر« برگزار خواهد شد.«

 وضعیت تصادفات چگونه است؟
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره 
بــه آمار تصادفــات اعالم کــرد: » به طور 
میانگین روزی هــزار و ۷۰۰ فقره تصادف 
در تهران رخ می دهد که البته در روزهایی 
که بارندگی هســت، این عــدد بیش تر نیز 
می شــود. همچنین میانگین روزانه ۷۰ نفر 
مصدوم در تصادفات تهران داریم. البته هر 
دو روز ســه نفر در تصادفات پایتخت جان 

خود را از دست می دهند.
در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۶۲ نفر در 
تصادفات شهری تهران جان خود را از دست 
دادند که البته این عدد در ســال گذشــته 
۵۸۸ نفر بود. در سال گذشته ۶ هزار و ۳۷۸ 
نفر راننده پرخطر را در ســطح شهر تهران 
شناسایی کردیم که عمدتاً خودرو بودند و با 

مجوز قضائی احضار شدند و در کالس های 
آموزشی پلیس شرکت کردند.«

در سال  تلفات  درصدی   ۱۴ افزایش   
۱۴۰۱

هادیانفر در بخشی از صحبت های خود که 
در آذر امســال انجام داد نیز به افزایش ۱۴ 
درصدی فوتی ها اشاره کرد و گفت: »اگر با 
همین روند پیش برویم، پیش بینی می شود 
که تا پایان سال ۲۰ هزار جان باخته داشته 
باشــیم و به هشــت ســال قبل بازگردیم. 
اگر توجه شــود، می توان آمار جانباختگان 
را حــدود ۱۶ هزار نفر حفظ کــرد. تا این 
لحظه هیچ تغییر جدی در کیفیت و ایمنی 
خودروهای مونتاژ و تولید داخل دیده نشده 

است.«
او در صحبت هــای آذر ماه خــود به بحث 
خودروها هم اشــاره کــرد و گفت: »آنچه 
که باعث نگرانی بوده، این اســت که هنوز 
۶۰ درصــد تصادفــات در ۳۰ کیلومتــری 
شــهرها اتفاق می افتد. همچنین ۳۳ درصد 
تصادفــات در جاده ها واژگونی اســت که 
مهم ترین عامل آن خستگی و خواب آلودگی 
و عدم توجه به جلو است. همچنان ۲ هزار 
و ۸۵۲ نقطــه حادثه خیز در کشــور وجود 
دارد که برخی از آن ها بسیار کشنده است . 
شــدت تصادفات در جاده بسیار باال است. 
همچنین در شهرها هزار و ۹۳۸ نقطه حادثه 
خیز وجود دارد. تا این لحظه هیچ اتفاقی در 
زمینه ایمن سازی جاده ها صورت نگرفته و 
وزارت راه می گوید که با الگوی ریاضی نقاط 
ناایمن را شناسایی می کند. اما در حالی که 
این موارد به الگوی ریاضی احتیاجی ندارد. 
۱۰ ســال در برخــی نقاط مــدام حوادثی 
رخ داده که نشــان می دهــد آن یک نقطه 

 حادثه ساز است و باید رفع شود.«

روایت پلیس از چالش های سفرهای نوروزی

پراید؛مقصربزرگتصادفاتجادهای


