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نسخه راهور تهران برای 
ساماندهی موتورسیکلت سواران

پلیــس  ئیــس  ر
راهنمایــی و رانندگی 
تهران بزرگ از اجرای 
طرح جدید ساماندهی 
موتورسیکلت سواران 

خبر داد. به گزارش ایرنا ســردار محمدحسین 
حمیدی گفت: هم اکنون در کل کشــور قریب 
به یک میلیــون موتورســیکلت در پارکینگ ها  
انباشــت و توقیفی داریم، این در حالی است که 
در شهر تهران، بیش از ۶۰ هزار موتورسیکلت در 
پارکینگ ها به دلیل تخلفات راکبان توقیف شده 
است. او توضیح داد: در همین رابطه، طرحی را با 
عنوان  موتور یار )البته نام طرح هنوز قطعی نشده 
است( در دست بررسی داریم؛ طرحی که با تعامل 
با قوه قضائیه، در پی استفاده از مجازات جایگزین 
برای موتورسیکلت ســوار متخلف هســتیم. او 
گفت: در نظر داریم  با توقیف موتورسیکلت فرد 
متخلف در همان محل، بدون اینکه وسیله نقلیه 
موتوری به پارکینگ منتقل شود، در اختیار راکب 
ابزار ترافیکی قرار داده و فــرد در یک بازه زمانی 
مشخص مثاًل دوساعته در محدوده ای که تخلف 
را مرتکب شده در کنار همکاران ما مانع تخلفات 

موتورسواران دیگر شود.
    

6 هزار دست فروش تهرانی 
جانمایی شدند

مدیرعامل شرکت 
ســاماندهی و مشاغل 
شــهر از ســاماندهی 
۶هزار دست فروش در 
تهران خبر داد و گفت: 

رویکرد ما حمایت از دست فروشــان به گونه ای 
اســت که فعالیتشان را بدون آســیب به حقوق 
شــهروندان ادامه دهند. به گزارش ایسنا، سید 
علی مفاخریان گفت: درمجمــوع اطالعات ۱۰ 
هزار نفر در ســامانه مربوطه ثبت شده است که 
بخش عمده افراد احــراز هویــت و در ۴۰ بازار 
محلی ایجادشــده جانمایی شــدند و فهرستی 
از دست فروشــان فعال در پایتخــت وجود دارد 
اما اطالعــات آن غیرقابل اعتماد اســت چراکه 
افراد نگــران ارائه اطالعات کســب وکار خود به 
مجموعه های مدیریت شهری هستند، بنابراین 

باید در ابتدا اعتمادسازی انجام شود.
    

نگرانی از نابودی ۱۰ سوله ویژه 
معلوالن با اجرای یک طرح

نجمن  مدیرعامل ا
دفاع از حقوق معلوالن 
از طرح توسعه تفضیلی 
شــهرداری بابلسر که 
حریم اردوگاه شــهید 

عظیمی شهرستان بابلسر که ویژه استفاده افراد 
دارای معلولیت است را نشانه گرفته، انتقاد کرد. 
به گزارش ایلنا، علی همــت محمودنژاد گفت: 
طرح مذکور باعث از بین رفتن ۱۰ ســوله ویژه 
افراد دارای معلولیت )با ظرفیت پذیرش روزانه 
۲۰۰ فرد معلول ( در اردوگاه می شود و درنهایت 
خطر از بین رفتن توریسم افراد دارای معلولیت 
را به دنبال خواهد داشــت. وی با اشاره به اینکه 
ســاالنه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار فرد دارای معلولیت 
از امکانات این اردوگاه بهره مند می شوند، افزود: 
فعاالن حوزه معلوالن از ایــن موضوع به اردوگاه 
شهید عظیمی به شدت نگران هستند و از رئیس 
قوه قضاییه می خواهیم که هرگونه دست درازی 
 بــه منافــع افــراد دارای معلولیت را شــخصاً 

پیگیری کند.
    

تولید روزانه ۸ هزار تن زباله در تهران
به گفته رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست 
شــهر تهــران، روزانه 
بیــش از ۸ هــزار تن 
زبالــه در پایتخــت 

تولید می شود که نســبت به گذشته ۱۵ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش میزان، فاطمه برنا 
گفت: پس از شــیوع ویروس کرونا، پسماند های 
کرونایی و آلوده نیز به سایر پسماند های شهری 
و بیمارستانی اضافه شــد که یکی از نتایج منفی 
این ویروس بود.در این راستا، کلیه پسماند های 
بیمارستانی با علم به اینکه ممکن است آلوده به 
ویروس کووید-۱9 باشند را در دسته پسماند های 
بهداشتی و عفونی قرار داده که حجم پسماند های 
در این بازه زمانی نزدیک بــه ۱۵ درصد افزایش 
یافت. بیان کرد: حجم زباله های عادی روزانه در 
پایتخت، ۶هزارو ۵۰۰ تن بود که در حال حاضر به 

۸ هزار و ۵۰۰تن افزایش یافته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از بهمن ماه گذشته که شیوع کرونا 
در ایران قطعی و اطالع رسانی شد یکی 
از ترس های پزشــکان و کادر درمانی 
طوالنی شــدن این بیماری و همراهی 
آن با ویــروس آنفلوآنزا بــود. حاال این 

هم زمانی نزدیک است. 
هرســاله با آغاز فصل سرد ویروس 
آنفلوآنزا در جهان شــایع می شــود و 
جان افراد زیادی را می گیرد. آنفلوآنزا 
و ســرماخوردگی ازنظر بــروز عالئم 
شباهت های زیادی به یکدیگر دارند به 
همین دلیل بسیاری از مردم آن را جدی 
نمی گیرند و در موارد حاد منجر به مرگ 

بیمار می شود. 
کمی بیشتر از آنفلوآنزا بدانیم

این روزها از آنفلوآنزا زیاد می شنویم 
بااین حــال هنوز خیلی از مــردم آن را 
هم ردیف ســرماخوردگی می دانند. 
در ابتدا بهتر است کمی با این ویروس 

آشنا شویم. 
از ســال ۱9۱۸ کــه همه گیــری 
آنفلوآنزای اسپانیایی حدود ۵۰ میلیون 
نفر را در سراسر دنیا مبتال و تعداد زیادی 
از آن ها را کشت، آنفلوآنزا به عنوان یک 
بیماری وایرال با احتمال همه گیری باال 
و مرگ ومیر قابل توجه، نظر دانشمندان 
و کارشناسان بهداشت عمومی را به خود 
معطوف کرد و از سال ۱99۷ با شناخت 
توالی ژنتیکی ویــروس آنفلوآنزا، ایده 
ساخت واکســن آنفلوآنزا وارد دنیای 

پزشکی شد.
خیلــی از افراد وقتی که عطســه، 
آبریزش، گلودرد یا گرفتگی بینی پیدا 
می کنند، نمی دانند که سرماخورده اند 
و یا به آنفلوآنزا مبتال شــده اند. عالئم 
آنفلوآنزا سریع و ناگهانی ایجاد می شود و 

عالئم آن شدیدتر از عالئم سرماخوردگی 
معمولی است. اگر دیشب حالتان خوب 
بوده و امــروز صبح که از خــواب بیدار 
شده اید، احســاس می کنید زیر یک 
کامیون له شده اید، شما به احتمال زیاد 
آنفلوآنزا گرفته اید. آنفلوآنزا با گلودرد یا 
تب ناگهانی و بدن درد نسبتاً شدید شروع 
می شود و عالئم به تدریج تخفیف پیدا 
می کند تا نهایتاً ظرف ۲ تا ۵ روز بهبودی 
حاصل می شود، بنابراین سرماخوردگی 
با آبریزش و گرفتگی بینی شروع می شود 

و به تدریج عالئم تشدید می شود. 
آنفلوآنزا می تواند باعث بروز عوارض 
جدی مثل ذات الریه و حتی مرگ شود 
بنابراین بهتر اســت ظرف ۴۸ ساعت 
پس از بروز درمان شود.گاهی در افراد 
پر ریســک )مانند مبتالیان به دیابت، 
بیماری های قلبــی عروقی، مبتالیان 
سرطان، بیماران پیوندی، افراد مبتالبه 
بیماری های اتوایمیون یــا افرادی که 
دارو های تضعیف کننده سیستم ایمنی 
دریافت می کنید( دارو های ضدویروس 
توسط پزشــک تجویز می شود تا دوره 
بیماری را کوتاه کند. ازآنجایی که ویروس 
آنفلوآنزا مدام در حال تغییر اســت لذا 
واکســن آنفلوآنزا به صورت سالیانه و 
مطابق با تغییرات احتمالی ژنوم ویروس 
فرموله و به بازار عرضه می شــود و سال 
ساخت واکسن پس از نام واکسن ذکر 
می شود. پزشــکان می گویند تزریق 
واکسن آنفلوآنزا بین ۶ تا ۱۲ ماه شخص 
را ایمن می کند اما پیش از اینکه واکسن 
آنفلوآنزا تزریق شود بهتر است با پزشک 
مشــورت و در صــورت صالحدید او 

شخص واکسن بزند. 
تأثیر 40 درصدی واکسن آنفلوآنزا 

بر ویروس
مدتی اســت که وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی از واردات 
بیش ازانــدازه واکســن آنفلوآنزا خبر 

می دهد. بر اساس این خبر گفته شده 
اســت که امســال با شــیوع بیماری 
کووید-۱9 پنج برابر سال های گذشته 
واکســن آنفلوآنزا وارد کشور می شود. 
بااین حال روز گذشته معاون بهداشت 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: واکسن آنفلوانزا حدود ۴۰ درصد 
برای پیشــگیری از ابتال به این ویروس 
اثربخش است و افرادی که این واکسن را 
می زنند به طور ۱۰۰درصد در برابر ابتال 

به ویروس آنفلوانزا ایمن نمی شوند. 
به گفته علیرضا رئیســی، امسال 
میزان شیوع آنفلوانزا در کشورها به طور 
چشمگیری کاهش یافته است و تقریباً به 
یک دهم رسیده که این موضوع به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و عدم 

تجمع است.
او همچنین به این نکته اشاره کرده 
اســت که با توجه به اینکه بیش از ۷۴ 
درصد مردم در کشور از ماسک استفاده 
می کنند، انتظار ما این است که در پاییز، 
میزان شیوع ویروس آنفلوانزا در کشور 
بسیار کمتر از سال قبل باشد. زیرا همین 
کارهایی که برای پیشــگیری از ابتال 
به ویروس کرونا انجام می شــود، برای 

آنفلوانزا هم انجام می شود.
از زمانی که وزارت بهداشت آمادگی 
جهت تزریق واکســن را اعــالم کرد 
بسیاری برای ایمن شدن و زدن واکسن 
اقدام کردند. در این شــرایط که ترس 
از کرونا هم مزید بر علت شــده واکسن 
آنفلوآنزا با اقبال بیشتری مواجه شده 
است. به همین دلیل هم معاون بهداشت 
وزیر بهداشــت اولویت تزریق واکسن 
را به افراد در معرض خطر داد. او اظهار 
کرد: همه مادران باردار، افرادی که دچار 
بیماری سرطان یا نقص سیستم ایمنی 
بدن یا بیماری های تنفسی هستند حتماً 
باید این واکسن را تزریق کنند. افرادی 

که دیالیزی هستند و افراد باالی ۶۵ سال 
و به ویژه سالمندانی که بیماری زمینه ای 
مثل فشارخون یا دیابت کنترل نشده 
دارند هم باید این واکسن را تزریق کنند.

رئیسی ادامه داد: تصمیم گیری شده 
برای افرادی که تحت پوشــش مراکز 
بهداشتی و درمانی هستند، این واکسن 

تزریق شود.
به گفته او تزریق واکسن آنفلوانزا برای 
سایر افراد یا کسانی که هیچ نوع بیماری 
ندارند، به هیچ وجه توصیه نمی شــود 
و همین رعایت کــردن پروتکل های 
بهداشــتی و رعایت فاصله گــذاری و 

استفاده از ماسک مؤثر است.
همچنین تعداد قابل توجهی واکسن 
آنفلوانزا وارد داروخانه های سطح شهر 
می شود که افراد دارای بیماری زمینه ای 
می توانند با ثبت کد ملی، این واکسن را از 

داروخانه ها دریافت کنند.
تمهیدات دولت برای تهیه واکسن 

آنفلوآنزا از زبان سخنگو
البته روز گذشــته علــی ربیعی، 
ســخنگوی دولت هم از واکسن کرونا 
ســخن به میان آورد. او بــا بیان اینکه 
ضرورتی نــدارد همه مردم واکســن 
آنفلوآنزا بزنند، گفت که در جلسه اخیر 
ســتاد ملی مقابله کرونا برنامه خرید و 
توزیع عادالنه واکســن های موردنیاز 
جامعــه و بودجه و توزیــع عادالنه آن 

موردبحــث قــرار گرفت؛ ســازمان 
برنامه وبودجه مکلف به تأمین بودجه 
شــد و وزارت بهداشــت و درمان نیز 
برنامه ریزی توزیع عادالنه واکســن را 

پیگیری می کند.
طبق صحبت های ربیعی در ســال 
گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
واحد )دوز( واکسن آنفلوآنزا مصرف شده 
بود، اما برای امسال برای تأمین 9 میلیون 
دوز اقدام و پیش بینی شــده و با تأمین 
منابع مالی موردنیاز با توجه به احتماالت 
درخواست های بیشتر، ۱۶ میلیون دوز 

پیش بینی شده است.
باورهای غلط، اما رایج در مورد 

واکسن آنفلوآنزا
در مورد آنفلوآنــزا باورهای غلطی 
وجود دارد که بســیار هــم بین مردم 
رایج اســت؛ ازجمله اینکه این بیماری 
خطرناک نیســت و تنها یک عفونت 
ویروسی خفیف است یا بسیاری از افراد 
بر این باورند چون تاکنون دچار آنفلوآنزا 
نشده اند در باقی عمر نیز دچار نمی شوند 
و نسبت به این بیماری مصون اند. این 
باورها در حالی بین مردم جاافتاده است 
که پزشکان بارها بر این موضوع تأکید 
کرده اند که آنفلوآنــزا خطرناک ترین 
بیماری دنیا نیست اما جزو بیماری هایی 
است که سالیانه جان افراد زیادی را در 
معرض خطر قرار می دهد و حدود ۲۵۰ 
الی ۵۰۰ هزار نفر ســاالنه به علت این 

بیماری جان خود را از دست می دهند.
آنفلوآنــزای H۱N۱ برای جوانان 
خطرناک اســت و نوع فصلی آن برای 
آنان که سیستم ایمنی ضعیف دارند و 
افراد مسن و کودکان خطرناک است. 
همچنین آنفلوآنزا بیماری اســت که 
توسط سویه های مختلفی که هرساله 
تغییر می کنند ایجاد می شود به همین 
دلیل است که هرســال نیاز به تزریق 
واکسن جدید دارد. بنابراین نمی توان 
گفت که شــما اگر از قبل نسبت به آن 
مصونیت گذشته داشته اید در برابر انواع 

جدید آن نیز در امان هستید.
از ســوی دیگر برخی به اشتباه فکر 
می کنند که اگر واکسن آنفلوآنزا را بزنند 
به بیماری آنفلوآنزا دچار می شوند. به 
همین دلیل این واکسن را که بهترین 
محافظت کننده در برابر ویروس آنفلوآنزا 
است را به دلیل ترس و وحشت از مبتال 
شــدن به این بیمــاری نمی زنند. این 
در حالی است که شــما با زدن واکسن 
تزریقی آنفلوانزا، آنفلوانزا نمی گیرید، 
اما عوارضــی جزئی مانند تــورم، تب 
خفیف و درد بدن ممکن است رخ دهد. 
واکسن آنفلوآنزا حاوی نمونه های مرده 
این ویروس اســت که موجب بیماری 
آنفلوآنزا نمی شود و در صورتی بیماری 

ایجاد می شود که واکسن زنده باشد.
یکی دیگر از باورهای اشتباه این است 
که افراد فکر می کنند واکسن آنفلوآنزا 
عوارض جانبی شدیدی دارد؛ درحالی که 

عوارض جانبی واکســن بسیار خفیف 
است و عبارت است از: درد ماهیچه ها، 
خستگی، تورم و سرخی در محل تزریق 
سرنگ که در برابر عالئم آنفلوآنزا خفیف 
است و مدت کمتری طول می کشد تا این 

عوارض از بین برود.
 واکسن آنفلوآنزا 

مانعی برای کرونا نیست
از موضوعاتی کــه در روزهای اخیر 
زیاد شنیده و خوانده ایم تأثیر واکسن 
آنفلوآنزا بــر عدم ابتال به کرونا اســت. 
اما این موضــوع تا چه اندازه درســت 
است؟ محســن زهرایی، رئیس اداره 
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت در این رابطه گفته است 
که واکســن آنفلوانزا اختصاصی عمل 
می کند و از کرونا کــه اکنون تبدیل به 
پاندمی جهانی شده است، جلوگیری 

نمی کند.
به گفتــه او این واکســن می تواند 
درنهایت حدود ۴۰ تــا ۶۰ درصد روی 
بیماری آنفلوانزا مؤثر باشد. ولی در مهار 
کرونا به هیچ وجه نقشی ندارد؛ بنابراین 
این گمان که با دریافت واکسن آنفلوانزا 
فرد در برابر کرونا بیمه می شــود حرف 

کامالً اشتباه و غیرعلمی است.
در آخــر اینکه ممکن اســت این 
نگرانی در جامعه باشــد که به دلیل 
وجود کرونا و هم زمانی آن با آنفلوانزا 
در فصول ســرد ســال خیلی از افراد 
که در گروه های پرخطر هم نیستند 
فکر کنند باید واکسن آنفلوانزا بزنند. 
درحالی که این طور نیست و بسیاری 
از صاحب نظران عقیده دارند همین 
اقدامات پیشــگیرانه برای کرونا مثل 
ماسک زدن، رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی و شستشوی مرتب دست ها 
از ابتال بــه آنفلوانزا هم تا حد بســیار 
زیادی جلوگیــری می کنــد. البته 
پزشــکان توصیه می کنند ازآنجاکه 
پس از تزریق واکســن حدود ۲ تا ۴ 
هفته طول می کشــد تا ایمنی ایجاد 
شــود، لذا از ۱۵ شــهریور تا ۱۵ مهر 
بهتریــن زمان برای تزریق واکســن 
آنفلوآنزا است. الزم به ذکر است این 
واکســن از ابتدای مهرمــاه توزیع و 
مبلغ آن حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان 

پیش بینی شده است.

سخنگوی دولت: ضرورتی ندارد همه مردم واکسن بزنند

افراد پرریسک در اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا

خبر

خبرها از خیز مجدد کرونا می گویند و کادر 
درمان خسته تر از آن اند که با پیک بعدی بیماری 
مواجه شوند. بی خیالی مردم، شرکت در مراسم 
عزاداری و سفر رفتن های غیرضروری در زمان 
تعطیالت و حضور در شــهر و محــل کار بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی حاال دارد خود را 
نشان می دهد.  بر اساس اعالم سخنگوی وزارت 
بهداشت از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۲ هزار 
و ۷۰۵ بیمار جدید مبتالبه کووید۱9- در کشور 
شناسایی شد و مجموع بیماران کووید-۱9 در 
کشــور به ۴۰۷ هزار و ۳۵۳ نفر رســید. در این 
مدت زمانی ۱۴۰ بیمار کووید-۱9 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۲۳ هزار و ۴۵۳ نفر رسید.
 خیز مجدد کرونا به دلیل 
رعایت نکردن پروتکل ها

روز گذشته معاون بهداشت وزیر بهداشت از 

خیز مجدد کرونا در تهران و برخی اســتان های 
دیگر خبر داد و گفت: میزان بیماران ناشی از این 
بیماری در تهران، طی یک هفته گذشــته و در 

مقایسه با هفته قبل از آن، دو برابر شد.
علیرضا رئیســی افزود: اســفندماه که این 
بیماری شــروع شــد و اوج گرفت؛ ابتدا موارد 
بیماری را در دو اســتان قم و گیالن داشــتیم 
و ســپس کل کشــور و بعدازآن شــاهد بودیم 
مردم بسیار خوب پروتکل ها را رعایت کردند و 
مسافرت ها نیز کم شد و به این ترتیب شاهد افت 
بیماری بودیم تا اردیبهشت ماه که تقریباً بیماری 

به سمت مهار شدن حرکت می کرد.
اما در حال حاضر و بعد از تعطیالت اخیر، عده 
قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرت ها آغاز 
شد. این در حالی اســت که ثابت شده مسافرت 
رفتن باعث خیز مجدد بیماری می شــود و این 
اتفاق متأسفانه دارد می افتد؛ به طوری که هفته 

پیش نسبت به هفته قبل از آن، شروع خیز مجدد 
بیماری را شــاهد هســتیم و به عنوان مثال در 
تهران در مقایسه دو هفته اخیر با یکدیگر، میزان 
بیمــاران از روزانه 9۰۰ بیمار بــه ۱۸۰۰ بیمار 
افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران 

و بستری ها دو برابر شد.
افزایش مأموریت اورژانس در دوران کرونا

با شیوع کرونا کار عوامل اورژانس نیز افزایش 
چشمگیری داشت. دیروز رئیس اورژانس تهران 
گفت: از اسفند 9۸به دلیل شیوع کرونا شرایط 
متفاوت شده است. همین امر در انتقال بیماران 
،فعالیت افراد و ....تأثیر داشــت امــا کارکنان 
اورژانس به فکر خدمت رسانی به مردم بودند حتی 
در زمان شــیوع کرونا تماس روزانه با اورژانس 

۲۵هزار تماس افزایش یافت.
پیمــان صابریــان، همچنیــن افــزود: ۵ 
هزار مأموریت روزانــه در ایــام کرونایی ثبت 

شــد. برخی افراد در قرنطینه نیــز از خدمات 
دارودرمانی،اکسیژن درمانی و... از سوی اورژانس 

بهره مند شدند.
به گفته صابریان ۱۰درصد کارکنان اورژانس 
یعنی تعداد ۲۵۶ نفر به کرونا مبتال شدند و دو نفر 

از کارکنان نیز شهید شدند.
 واکسن کرونای چینی از آبان ماه 

عرضه می شود
بعد از خبرهایی که در رابطه با واکسن روسی 

کرونا و موفقیت هایش شــنیده شد حاال نوبت 
واکسن کرونا چینی است تا سروصدا به پا کند. 
کارشناس ارشد ایمنی زیستی چین اعالم کرد 
واکسن کرونای این کشــور تا ماه نوامبر )آبان( 

امسال برای استفاده عموم آماده خواهد شد.
بنا بر گفته های گویژن وو آزمایش های بالینی 
مرحله سوم این واکسن ها به آرامی پیش  رفت و 
واکسن ها می توانند در ماه نوامبر یا دسامبر سال 

جاری برای استفاده عموم آماده شوند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت نسبت به هفته گذشته ارزیابی کرد؛

افزایش دو برابری بیماران کرونایی در تهران 

واکسن آنفلوآنزا می تواند 
نهایتاً حدود 40 تا 60 درصد 

روی این بیماری مؤثر 
باشد؛ ولی در مهار کرونا 

به هیچ وجه نقشی ندارد؛ 
بنابراین اینکه با دریافت 
واکسن آنفلوانزا فرد در 

برابر کرونا ایمن می شود 
باوری کاماًل اشتباه و 

غیرعلمی است

ازآنجاکه ویروس آنفلوآنزا 
مدام در حال تغییر است 

واکسن آنفلوآنزا به صورت 
سالیانه و مطابق با تغییرات 

احتمالی ژنوم ویروس 
فرموله و به بازار عرضه و 

سال ساخت واکسن پس از 
نام واکسن ذکر می شود
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