
روز گذش�ته براي نخس�تين بار در كش�ور در 
راستاي حفاظت از خاك و آب هاي زيرزميني، 
پژوهش�گران دانش�گاه پلي تكني�ك، پروژه 
استفاده از ضايعات الس�تيكي در فعاليت هاي 
عمراني را كليد زدند. براساس اين پروژه و طبق 
فرمول هاي محققان دانش�گاه پلي تكنيك از 
اين پس مي توان ضايعات خطرناك الس�تيك 
را ك�ه موج�ب آلودگ�ي خ�اك، آب و ه�وا در 
كشور مي شد، در ساخت و س�از استفاده كرد. 

الستيك س��وزي همواره به عنوان يكي از عوامل 
آلودگي هواي كالنشهرها مطرح بوده است و به گفته 
مسئوالن س��ازمان محيط زيست، پسماندسوزي 
الستيكي همانند سال هاي گذشته در حاشيه اكثر 
كالنشهرها انجام و باعث تشديد آلودگي هوا به ويژه 

در تهران مي شود. 
 دردس�رهاي الستيك س�وزي در حاشيه 

شهرها
اوايل دي ماه، محمد رس��تگاري، معاون نظارت و 
پايش اداره محيط زيست اس��تان تهران  خبر داد 
كه پسماندسوزي به خصوص با ضايعات الستيك، 
يكي از شايع ترين تخلفاتي است كه طي اين مدت 
گزارش شده است و نقش مؤثري در تشديد آلودگي 
هوا به ويژه در شرايط پايداري جوي و عدم وزش باد 
دارد. از اين رو مقرر ش��د فرمانداران بيش از پيش 
معضل پسماندسوزي را پيگيري كنند و اداره  كل 
حفاظت محيط زيست استان تهران نيز پيگير اين 

موضوع خواهد بود. 
برخي افراد به دليل س��ودجويي و منفعت طلبي 
اقدام به الستيك س��وزي مي كنند. در عين حال 
ارتزاق برخي از اف��راد به زباله گردي و س��وزاندن 

پس��ماندها به اميد  يافتن بخش با ارزش پسماند 
گره خورده است.  متأس��فانه سوزاندن الستيك و 
قطعات پالستيكي اجزاي مختلف پسماندها عالوه 
بر انتشار پارامترهاي متداول آاليندگي هوا، منجر 
به آزاد شدن تركيبات خطرناك آلي و در برخي از 
موارد حتي دي اكسين ها و فوران ها نيز مي شود كه 
بيماري زايي آنها ثابت شده اس��ت. دي اكسين ها 
و فوران ها )furan(  تركيباتي ش��يميايي هستند 
كه بيش��تر در فراينِد س��وزاندن توليد مي شوند و 
سمي ترين تركيبي هس��تند كه تاكنون شناخته 

شده  است. 
محققان دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست 
دانش��گاه صنعتي پلي تكنيك پ��س از مدت ها با 
بررسي خصوصيات مخلوط خاك و الستيك، روز 
گذشته از فرمولي براي بهسازي خاك و حفاظت از 

محيط زيست از ضايعات الستيك ارائه كردند. 
 رها سازي س�االنه صدها هزار تن تاير در 

كشور 
دكتر داود اكب��ري مهر، دانش آموخته دانش��گاه 
صنعتي اميركبير و مجري طرح »اثر تاير الستيكي 
بر خصوصيات ژئوتكنيكي خ��اك ريزدانه« گفت: 
»ب��راي اج��راي پروژه هاي عمراني ب��ا خاك هاي 
ريزدانه، بهس��ازي عمراني مي توان انجام داد و از 
طرفي پالستيك ها، الس��تيك ها و ساير تركيبات 
مصنوعي توليد ش��ده توسط بش��ر يكي از عوامل 
آلودگي محيط زيست هس��تند. اين مواد فراواني 
بااليي در جوامع مختلف دارن��د و نياز به مديريت 
و كنت��رل دارند. اين پ��روژه براي اس��تفاده از اين 
ضايعات در مهندس��ي به تبع آن كاهش انباشت 

آنها مؤثر است.«
وي با بيان اينكه تايرهاي الس��تيكي در مقايسه 

با پالس��تيك ها به مراتب طول دوره تجزيه خيلي 
باالتري و در حد قرن را داشته و در نتيجه مشكالت 
زيست  محيطي ناش��ي از آنها چندين برابر است، 
گفت: »تحقيقات مختلف نشان مي دهد شيرابه اين 
مواد به دليل وجود پروفيل هاي فلزي موجود در آنها 
مي تواند مقدار يون هاي فلزي موجود در آب هاي 
زيرزميني را به مقداري بيشتر از مقدار مجاز براي 
آشاميدن برساند. الستيك خرد شده و تصفيه شده 
از فلزات، فاقد ش��يرابه و آلودگي مؤثر در طبيعت 

است و اين موضوع قابل توجه است.«
اكبري مهر به ايسنا خاطر نش��ان كرد: »تايرهاي 
الس��تيكي مي توانند محيط خوبي ب��راي تجمع 
حش��رات و حيوانات موذي فراهم ك��رده و عامل 
انتقال ميكروب ها و ويروس هاي مختلف باش��ند. 
از س��وي ديگر گاز مت��ان يكي از م��واد حاصل از 
فرآيندهاي ش��يميايي در محل ه��اي دفن زباله 
است و در صورت وقوع آتش سوزي در محل دفن 
يا جمع آوري ضايعات، عالوه بر مشكالت ناشي از 
آتش سوزي، دود غليظ حاوي هيدروكربن نسوخته، 
گازهاي سمي و خاكستري را توليد مي كند كه براي 
سالمتي انسان مضر بوده و مي تواند طبيعت گياهي 
و جانوري را به خطر انداخته و آب هاي زيرزميني 

را آلوده كند.«
وي عنوان كرد: »با توجه به آمارهاي ارائه شده در 
ساليان گذشته، تنها در كشور ايران ساالنه صدها 
هزار تن تاير الستيكي مصرف مي شود كه با ورود 
اين تايرها به بازار حجم زيادي نيز از الستيك هاي 
فرسوده از رده خارج مي شوند و به ضايعات تبديل 
مي شوند و تنها بخش كوچكي از اين ضايعات در 
صنعت به طرق مختلف مجدداً مورد استفاده قرار 
مي گيرد و بخش زيادي از آنها غير قابل استفاده در 

نظر گرفته مي شود.«
 تركيب�ي اقتصادي ب�راي جاده س�ازي و 

ساختمان سازي
استاد دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست با 
تأكيد بر اينكه استفاده از اين ضايعات در زمينه هاي 
مهندس امكان پذير است، گفت: »استفاده از ضايعات 
تاي��ر در علوم مهندس��ي با توجه ب��ه ويژگي هاي 
مهندس��ي قابل توجه تايرهاي الستيكي از جمله 
ش��كل پذيري، س��بكي و مقاومت باال و همچنين 
جهت كمك به حل مشكالت زيست محيطي چند 
سالي است كه مطرح شده و اكنون توسط محققان 
اس��تفاده از اين مواد در داخل و خارج از كشور در 
زمينه هاي مختلف از جمله استفاده از اين الستيك 
در ستون هاي سنگي و به عنوان مخلوط با مصالح 

دانه اي مورد توجه قرار گرفته است.«
اين محقق با بيان اينكه در پروژه حاضر به  صورت 
خاص خصوصيات مخلوط خاك ريزدانه و الستيك 
مورد ارزيابي قرار گرف��ت و حدود مقادير مطلوب 
استفاده از الستيك در مخلوط با خاك مشخص شد، 
گفت: »در اين پروژه نشان داديم كه در تركيب خاك 
ريزدانه و شكل هاي مختلف تايرهاي الستيكي بسته 
به شكل الستيك خصوصيات متفاوتي را داريم و 
امكان تخمين دقيقي از خصوصيات اين مخلوط در 
طراحي ها امكان پذير بوده و اين نتايج براي استفاده 

محققان و مهندسان ارائه شده است.«
به گفته وي، با توجه به نتايج حاصل ش��ده از اين 
تحقيق مشخص شد استفاده از تايرهاي الستيكي 
س��بب كاهش بخش��ي از نشس��ت خاك شده و 
همچنين افزايش اندازه الستيك ها، باعث مقاومت 

بيشتر در ساخت و ساز مي شود. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به نتيجه ادامه اين پروژه  
تصريح كرد: »با توجه به امكان استفاده عملي از اين 
تحقيق در پروژه هاي عمراني و خصوصاً زمينه هاي 
مرتبط با مهندسي خاك و محيط زيست، زمينه هاي 
تحقيقات متعددي همچنان وجود دارد. استفاده 
از ضايعات به شيوه مناسب مي تواند ضمن بهبود 
خصوصيات مهندسي و صرفه اقتصادي، در كاهش 
ضايعات زيست محيطي ناشي از الستيك هاي زائد 

هم مؤثر باشد.«
اكبري مهر با اشاره به ويژگي هاي اين طرح گفت: 
اين طرح به ص��ورت خاص و كاربردي بر اس��اس 
مصالح خاكي و تايرهاي الستيكي موجود در كشور 
مورد اجرا قرار گرفته است. با توجه به استفاده از اين 
مواد و همچنين بهره گيري از آزمايش هاي دقيق 
آزمايشگاهي، نتايج به دست آمده به نحو مناسبي 
در پروژه هاي اجرايي كشور با شرايط مشابه از نظر 

مواد و مصالح، قابل استفاده است.«
وي با اش��اره به مزيت ه��اي رقابتي ط��رح گفت: 
»اس��تفاده بهينه از يك محص��ول در پروژه هاي 
عمراني هم��واره م��ورد توجه كارفرما، مش��اور و 
پيمانكار است. با استفاده از راهكارهاي ارائه شده 
در اين تحقيق امكان استفاده از شكل ها و مقادير 
بهينه اي از الس��تيك در مخلوط ب��ا خاك وجود 
دارد و ضمن كاهش هزينه هاي اجرايي، با كمترين 
استفاده از ضايعات بيشترين بهره مندي و باالترين 
عملكرد در طراحي هاي مهندسي مرتبط حاصل 

خواهد شد.«
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كرونا اكنون جوانان را هم شكار مي كند

واکسيناسيونکرونادرماهجاريآغازميشود

احياي خاك ايران با ضايعات الستيك
طرح زيست محيطي »تاير الستيكي با خصوصيات ژئوتكنيكي خاك« توسط محققان دانشگاه پلي تكنيك رونمايي شد

آنطور كه سخنگوي 

زهرا چيذري 
وزارت بهداش�ت   گزارش  2

خب�ر مي ده�د، از 
هفته گذشته شاهد توقف روند كاهشي بيماري 
كرونا در كشور بوده ايم. در برخي استان ها به 
دليل عادي انگاري شرايط، تعداد موارد بستري 
روزانه كوويد  ۱۹ در حال افزايش است. از سوي 
ديگر ايجاد موج جديد بيماري در كشور، منتج 
به بازگشت و اعمال محدوديت هاي سختگيرانه 
و تعطيلي بخشي از كسب و كارها مي شود. به 
گفته سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا نيز در 
برخي استان ها ميزان مراجعه بيماران كرونايي 
سرپايي در حال افزايش است كه نتيجه آن باال 
رفتن آمار بس�تري و مرگ ومي�ر خواهد بود. 
اينبار اما اوضاع نگران كننده تر اس�ت، چراكه 
وي�روس جدي�د جوان�ان را درگي�ر مي كند. 
رئيس جمهور هم با ابراز نگراني از شيوع كروناي 
انگليس�ي و م�وج بع�دي كرون�ا، ب�ه آم�ار 
نگران كننده  ابتالي جوانان و نوجوانان در برخي 
استان ها اش�اره كرد و از آغاز واكسيناسيون 
داد.  خب�ر  م�اه  همي�ن  در  كرون�ا 

طي 24 ساعت منتهي به روز شنبه 4 بهمن ماه، 
6 هزار و 2۰۷ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در 
كشور شناسايي شدند و مجموع بيماران كوويد 
۱۹ در كشور به يك ميليون و ۳6۷ هزار و ۳2 نفر 
رسيد. در همين زمان، 6۹ بيمار كوويد ۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به 
۵۷ هزار و 2۹4 نفر رس��يد. تا كنون يك ميليون 
و ۱۵۸ هزار و 4۷۵ نفر از بيم��اران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 4هزارو۱۰6 
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د ۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. بر 
اساس آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور در 

وضعيت نارنجي، ۱۵4 شهرستان در وضعيت زرد 
و 2۷6 شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

  نگراني از موج چهارم كرونا
حجت االسالم و المسلمين حس��ن روحاني در 
جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به آمار 
۷۰ فوتي در روز، اين آمار را هم زياد دانس��ت و 
افزود:» نگراني جديد ما اين اس��ت كه در برخي 
استان ها افرادي در سن پايين هم مبتال به كرونا 
شده اند. در حالي كه قباًل بيماري بيشتر به افراد 
مسن مرتبط بود. بنابراين بايد حداقل تا شش ماه 
آينده هم همين رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
ادامه دهيم تا واكسن برسد و روند واكسيناسيون 
انجام شود. اگر ما رعايت نكنيم و وارد موج چهارم 
شويم يعني بايد بسياري از كسب وكارها تعطيل 
ش��وند. همچنين نگرني از بروز ابتال به ويروس 

كروناي انگليسي در كشور وجود دارد.«
روحاني با تأكيد بر لزوم جلوگيري از وارد نشدن 

وي��روس جديد به كش��ور تصريح ك��رد:» براي 
وارد نش��دن ويروس جديد از وزارت راه و ساير 
مسئوالن مي خواهم در فرودگاه ها و همه مبادي 
ورودي از بندرها تا ري��ل مراقبت كنيم و از افراد 
جديدي كه از خارج كشور مخصوصاً اروپا و اخيراً 

از آفريقا وارد مي شوند، تست بگيريم.«
  آغاز واكسيناسيون كرونا در بهمن ماه

رئيس جمهور همچنين با اش��اره ب��ه وضعيت 
واكسيناسيون در كش��ور تأكيد كرد: در زمينه 
واكسن داخلي و خارجي حركت هاي خوبي انجام 
شده است. در زمينه واكس��ن داخلي مي توانيم 
بگوييم سال آينده سه واكسن را پيش رو داريم و 

تا آخر بهار بخشي از آنها به دست ما مي رسد.«
وي با اش��اره به تحويل واكسن هاي كوواكس به 
كش��ور نيز اظهار كرد:» تا آخر امس��ال هم غير 
از كوواكس، ب��راي دريافت واكس��ن از جاهاي 
ديگر تالش مي كني��م.« روحاني در پايان تأكيد 

كرد:»در ماه بهمن واكسيناسيون در كشور آغاز 
مي شود و اين كار بس��يار اهميت دارد. در عين 
حال واكس��ن خارجي تا وقتي واكس��ن داخلي 

برسد يك ضرورت است.«
 رشد 47 درصدي ترددها

در همي��ن رابطه عليرضا رئيس��ي، س��خنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا وضعيت كش��ور را از 
لحاظ شيوع بيماري كرونا نسبتاً پايدار توصيف 
كرد و افزود:»هيچ شهر قرمزي در سطح كشور 
نداريم،  ام��ا به صورت جدي تذك��ر مي دهم كه 
هفته گذش��ته شاهد پروتكل ش��كني در برخي 

شهرها بوديم.«
رئيسي با بيان اينكه يكي از نگراني هاي ما رشد 
4۷ درصدي ترددها است و اين موضوع به طور 
جدي نگران كننده  اس��ت، گفت:»هرگونه عدم 
رعايت پروتكل منجر به بدتر ش��دن شرايط و به 

بازگشت محدوديت ها مي شود.«
وي با تأكيد بر اينكه در مقوله س��المت معامله 
نخواهيم ك��رد و س��فت و محكم پ��اي رعايت 
پروتكل ها ايس��تاده ايم، افزود:» در هفته جاري 
در خص��وص بازنگ��ري محدوديت ه��ا به دليل 
افزايش تجمعات تصميمات��ي خواهيم گرفت. 
به هيچ وجه نمي شود با س��المت مردم شوخي 
كرد و بايد قاطعانه روي اين موضوع ايس��تاد، در 
برخي استان ها ميزان بيماران سرپايي در حال 
افزايش است كه نتيجه آن باال رفتن آمار بستري 

و مرگ ومير خواهد بود.«
سيما سادات الري سخنگوي وزارت بهداشت هم 
گفت:» از هفته گذشته شاهد توقف روند كاهشي 
بيماري كرونا در كشور بوده ايم. در برخي استان ها 
به دليل عادي انگاري شرايط، تعداد موارد بستري 
روزانه كووي��د ۱۹ در حال افزايش اس��ت.« وي 
وضعيت ش��يوع كرونا در تمام نقاط كشور را به 

شدت حساس و شكننده توصيف كرد. 

 برابر قانون آيين دادرس��ي كيف��ري كالنتري ه��ا و ضابطين قضايي 
حداكثر 24 س��اعت مي توانند متهم را در بازداش��تگاه و تحت نظر نگه 
دارند و موظف هس��تند كه در طول اين 24 س��اعت متهم را به مرجع 
قضايي معرفي كنند. مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسالمي بازداشت 
غير قانوني جرم اس��ت و مجازات آن حبس اس��ت. در صورت بازداشت 
غيرقانوني شخص بازداشت شده مي تواند در مرجع قضايي دادخواست 

جبران خسارت و الزام به عذر خواهي و درج حكم كند. 
 رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از اتمام پروژه 
نصب مانيتورهاي اطالع رساني و هشدار در مبادي ورودي كوهستان تا 

پايان بهمن ماه جاري در مناطق 2، ۱، ۵ و 22 خبر داد. 
 طبق جديدترين گزارش وب سايت »اسپيد تست« اعالم شد: سرعت 
اينترنت موبايل ايران نس��بت به ماه نوامبر چهار پله سقوط كرده و در 
رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اينترنت موبايل 2۵/۳۰ و سرعت آپلود 
آن ۱۱/۳۹ مگابيت بر ثانيه است. در ماه نوامبر سرعت دانلود اينترنت 

موبايل ايران 2۵/64 مگابيت بر ثانيه بود. 
 مدير كل تربيت بدن��ي وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه ۱۳ 
ميليون و 2۹۰ هزار و 2۷۰ دانش آموز در طرح ملي كنترل وزن و چاقي 
)كوچ( مورد سنجش قرار گرفتند و در وضعيت پنجگانه چاقي، داراي 
اضافه وزن، نرمال، الغر و خيلي الغر طبقه بندي ش��دند، گفت: بر اين 
اس��اس 6۳/۹ درصد دانش آموزان نرمال، ۳۰/۱ درص��د چاق و داراي 

اضافه وزن و 6 درصد الغر يا الغر شديد هستند. 
 معاون ش��هردار تهران با تأكيد بر اينكه » فريز كردن، ابزاري براي 
متروكه پروري است«، گفت: به عبارتي ساده تر فريز كردن معبر يا محله 
به اين معناست كه به اينجا »دس��ت نزنيد« كه نتيجه اين دست زدن 
ممنوع ها! متروكه پروري است و اين مسئله سبب شده تهران در طول 
سال هاي متمادي به كلكسيوني از متروكه ها تبديل شود. تجربه نشان 
داده است سياس��ت »دس��ت نزن« نه تنها موجب حفظ ملك يا محله 

نشده، بلكه به متروكه شدن آن كمك كرده است. 
 رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعالم كرد: تمام 
جنگل ها و سواحل استان هرمزگان تا پايان س��ال سنددار مي شوند. 
هرمزگان داراي 4۵ هزار هكتار جنگل دست كاشت و ۹ ميليون اصله 

حرا و در نوع خود بي نظير است. 

ثبت ساالنه ۱۳۵ هزار ابتال به سرطان
 در كشور

مدي�ر كل دفت�ر مديري�ت بيماري ه�اي غيرواگي�ر وزارت 
بهداش�ت، درم�ان و آم�وزش پزش�كي از ثب�ت س�االنه 
۱3۵ ه�زار ابت�ال ب�ه س�رطان در كش�ور خب�ر داد و گف�ت: ۵۲ 
درص�د ابتال ب�ه م�ردان و 4۸ درص�د به زن�ان مربوط مي ش�ود. 
افشين استوار درباره آمار ابتال و مرگ و مير سرطان در كشور افزود: بروز  
مرگ و مير ساالنه ناشي از اين بيماري در ايران نسبت به متوسط جهاني 
كمتر است؛ بروز سرطان به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت در كشور در 

مردان نزديك به ۱۵۵ و در زنان ۱2۸ نفر است. 
وي افزود: بر اساس نتايج برنامه ملي ثبت سرطان كه آخرين گزارش 
آن مربوط به سال ۹6 است، ساالنه نزديك به ۱۳۵ هزار ابتال در كشور 
ثبت مي ش��ود كه ۵2 درصد ابتال به مردان و 4۸ درصد به زنان مربوط 
مي شود.  استوار با بيان اينكه براساس برنامه ملي مراقبت سرطان )ثبت 
سرطان مبتني بر جمعيت( ابتال به اين بيماري ۱6۸/۸۹ در ۱۰۰ هزار 
نفر جمعيت است، خاطر نش��ان كرد: براي مردان ۱۸۰ در ۱۰۰هزار و 

براي زنان ۱6۰ در ۱۰۰هزار نفر اعالم شده است. 
به گفته مدير كل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت 
سرطان هاي پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده؛ پنج سرطان 
شايع در كشور هستند.  وي به آمار ابتال به تفكيك جنسيت در كشور 
اشاره و تصريح كرد: باالترين بروز در مردان سرطان پروستات، پوست، 
معده، روده بزرگ و مثانه و در زنان سرطان پستان، روده بزرگ، پوست، 

تيروئيد  و معده است. 
استوار با بيان اينكه تغيير سبك زندگي در سال هاي اخير سبب شده 
كه از سال ۹۰ تاكنون س��رطان پروستات در مردان جايگزين سرطان 
معده شود، درباره نتايج ثبت سرطان جمعيتي طي چهار سال در كشور 
توضيح داد: بر اساس اين آمار بروز سرطان از ۱۱2 در ۱۰۰ هزار در سال 

۹۳ به ۱۳۵ در ۱۰۰ هزار در سال ۹6 افزايش پيدا كرده است. 
مدير كل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت با بيان 
اينكه ۱6 درصد مرگ و ميرها به س��رطان مربوط مي ش��ود كه بعد از 
بيماري هاي قلبي عروقي دومين عامل مرگ و مير در كش��ور اس��ت، 
عنوان كرد: نزديك به ۵۱ هزار مرگ ناشي از سرطان در كشور را شاهد 
هستيم.  وي با بيان اينكه ۱4 درصد افراد در ايران در طول زندگي خود 
به سرطان مبتال مي شوند كه اين آمار در دنيا 2۰ درصد است، بيان كرد: 
۷ درصد افراد به دليل ابتال به سرطان جان خود را از دست مي دهند و 

احتمال بهبودي در مبتاليان ۵۰ درصد است. 
مدير كل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت با اشاره 
به اينكه سرطان بيماري است كه در افراد مس��ن رخ مي دهد، يادآور 
شد: افزايش اميد به زندگي و پير شدن جمعيت از عوامل افزايش آمار 
مبتاليان در كشور است. اميد به زندگي در سال هاي اخير از 4۵ به ۷6 

سال افزايش پيدا كرده است كه در خانم ها از آقايان بيشتر است. 
وي افزود: كمبود مصرف ميوه و س��بزي، كاهش فعاليت بدني نسبت 
به گذشته، چاقي، كلسترول باال، مصرف مواد مخدر و سيگار و عوامل 
محيطي از ديگر داليل افزايش تعداد مبتاليان به س��رطان اس��ت. در 
برنامه ريزي هاي بين المللي براي بيماري هاي غيرواگير، آلودگي هوا در 
سال گذشته به عنوان يكي از عوامل خطر اصلي اضافه شده است.  استوار 
گفت: سرطان، پرهزينه ترين بيماري در ايران و دنيا است كه متأسفانه 
دو سوم افرادي كه به هر دليلي به اين بيماري مبتال مي شوند متحمل 

هزينه هاي كمرشكني )بيش از ۳۰درصد درآمد خانوار( مي شوند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت
رئيس پليس ترافيك شهري راهور ناجا در گفت و گو با »جوان«:

جريمه هاي شبانه
 پس از چك اپراتوري اعمال مي شود

ساعت ۹ شب است و ترافيك سنگين سرتاسر اتوبان را گرفته، نه باران 
مي آيد و نه تصادفي شده! انگار نه انگار كه قرار است تمام اين خودروها 
به دليل تردد در ساعات ممنوعه شبانه جريمه شوند! بسياري از راننده ها 
كه اصالً عين خيالشان نيست و انگار به ترافيك در اين ساعت ممنوعه 
عادت كرده اند، آنها طوري كه قرار نيست جريمه شوند، صداي موزيك 
خودرو را زياد كرده و به آن گوش مي دهند! من اما اولين بار است كه در 
اين ساعت از ممنوعيت تردد شبانه در ترافيك اتوبان مانده ام و نگرانم 
از اينكه مبادا جريمه شوم. برايم سؤال است كه مگر چه تعدادي از اين 
خودروها، مجوز تردد در ساعات ممنوعه ش�ب را دارند كه اين حجم 
از ترافيك ايجاده شده است؟ چند خودرو تاكسي اينترنتي هستند و 
چه تعدادي از اين رانندگان جزو مشاغل ضروري به حساب مي آيند؟ 

طبق اعالم پليس راهنمايي و رانندگي، اعم��ال جريمه براي خودروهايي 
كه در بازه زمان��ي 2۱ الي 4 صبح در خيابان ها ت��ردد مي كنند، ادامه دارد. 
بر اساس اين محدوديت ها، ورود و خروج به شهر هاي قرمز و نارنجي تنها با 
داشتن مجوز از فرمانداري امكان پذير است و رانندگاني كه بدون مجوز در 
بين اين شهر ها تردد كنند، هر 24 ساعت يك بار جريمه مي شوند. همچنين 
مقرر شده به جز گروه هاي ش��غلي امدادي و معرفي شده، تردد هاي شبانه 
در شهر ها در بازه زماني 2۱ الي 4 صبح، ممنوع باشد و اين تخلف نيز 2۰۰ 

هزار تومان جريمه دارد. 
محدوديت هاي تردد شبانه، از اول آذرماه در پايتخت آغاز و به تدريج در كل 
كشور اجرايي شد. برخالف روزهاي ابتدايي اجراي اين طرح كه خيابان ها 
خلوت بود، حاال ديگر شب هاي پايتخت ش��لوغ است و به نظر مي رسد كه 
ممنوعيت هاي تردد ش��بانه عادي شده است! برخي از ش��هروندان خيال 
مي كنند كه چون دوربين ها در شب فالش نمي زند، پس تخلفي هم برايشان 
ثبت نخواهد شد. اين در حالي است كه به گفته رئيس پليس راهور پايتخت، 
تنها دوربين هاي ثبت تخلفات س��رعت غيرمجاز نياز به فالش زدن دارند 
و ساير دوربين هاي تردد ش��مار، بدون فالش زدن، تمامي تردد ها را ثبت 
مي كنند.  همچنين برخي از رانندگان ادعا مي كنند كه با حركت در الين 
كندرو، از ثبت تخلف توسط دوربين ها در امان خواهند ماند، در حالي كه به 
گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران، تمامي تردد ها 
توسط دوربين ها ثبت مي ش��ود و اينكه كدام خودرو در كدام الين حركت 

مي كند، هيچ تفاوتي براي دوربين ها ندارد. 
 علت ترافيك در ساعات تردد غيرمجاز شبانه چيست؟

سرهنگ محمدباقر سليمي، رئيس پليس ترافيك شهري راهور ناجا درباره 
علت ترافيك در س��اعات غيرمجاز ش��بانه به »جوان« مي گويد: »چندين 
عامل، ترافيك در ساعات ممنوعيت تردد شبانه را تشديد كرده است. اول 
اينكه بسياري از شهروندان به دليل ريسك باالي ابتال به كرونا با استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومي، ترجيح مي دهند كه از خودروي شخصي خود 
براي رفت و آمد استفاده كنند. همچنين با تعيين يك ساعت مشخص براي 
پايان كار و بازگشت به خانه، الگوي سفر شهروندان تغيير كرده و هماهنگ 
شدن با آن زمان بر خواهد بود و  نتيجه آن مي تواند ترافيك باشد كه در ساعات 

شبانه مشاهده مي كنيد.«
رئيس پليس ترافيك شهري راهور ادامه مي دهد: »برخي كسب و كارهايي 
كه براساس تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا، فعاليت شان محدود نبود، 
مجوز تردد گرفتند و طبق فرآيندي كه برايشان تعريف شده بود به فرمانداري 
مراجعه كردند و ليستي از پالك خودروهايشان به پليس راهنمايي و رانندگي 
ارجاع داده شد. مانند پرسنل كادر درمان، وسايل نقليه عمومي، تاكسي هاي 
اينترنتي  و وانت بارها كه هر چند پيامك براي اين افراد هم ارسال مي شود، اما 

در مرحله »چك اپراتوري« تخلف آن حذف خواهد شد.«
 پيامك هاي تخلف، ارشادي يا اعمالي؟!

سرهنگ سليمي درباره ارسال پيامك هاي ارشادي اظهار مي دارد: »طبق 
دستورالعمل س��تاد ملي مقابله با كرونا تردد در شهرهاي قرمز و نارنجي و 
همچنين تردد شبانه از ساعت 2۱ تا 4 بامداد در اين شهرها و شهرهاي زرد 
ممنوع است. فقط در روزهاي اول طرح به رانندگان پيامك ارشادي ارسال 
مي شد و پس از آن با به روزرساني س��امانه ها و تعريف كدهاي جديد براي 
تخلفات و تعريف اين فرآيند به صورت هوشمند و نرم افزاري در سامانه ها، 
جريمه ها اعمال شد.« او ادامه مي دهد: »تنها اوايل آذرماه بود كه براي كساني 
كه اولين بار به دستورالعمل هاي ممنوعيت تردد توجهي نكرده بودند، آن هم 
در ساعات نزديك به شروع يا پايان طرح، پيامك ارشادي ارسال مي شد و بعد 
از آن جريمه نقدي براي خودروهاي متخلف درنظر گرفته شد كه آمار آن به 

صورت روزانه منتشر مي شود.«
 چرا برخي خودروها جريمه نشدند؟

رئيس پليس ترافيك ش��هري راه��ور درباره فرآيند جريم��ه خودروهاي 
متخلف توضيح مي دهد: »به طور كلي در اعمال فرآيند قانون چه در تخلفات 
ممنوعيت تردد شبانه و چه در ساير تخلفات رانندگي به اين صورت است كه 
ابتدا سامانه ها و دوربين هاي هوشمند خودروهاي متخلف را رصد و اقدام به 
عكسبرداري و ثبت پالك آن مي كنند، پس از آن، اطالعات به سرور مركزي 
منتقل شده و بالفاصله به مالك خودرو كه شماره تلفن همراه او در سامانه 
ثبت است، پيامك ارسال مي شود. سپس چك اپراتوري اتفاق مي افتد، يعني 
در ديتا بانك راهور، مش��خصات خودرو مانند تصوير، رنگ و شماره پالك 
با آنچه در س��امانه ما وجود دارد تطبيق داده مي ش��ود و اگر اين اطالعات 
كاماًل منطبق باش��د، آن وقت تخلف ثبت و پيامك نهايي تخلف به مالك 
ارسال خواهد شد.« او مي افزايد: »فرآيند جريمه خودروهاي متخلف كاماًل 
هوشمند است، بنابراين گاهي عواملي چون  شرايط جوي و نوري، تغييراتي 
كه هنگام محل نصب پالك توسط رانندگان اتفاق مي افتد، پالك هايي كه 
در اثر تصادف يا مرور زمان مخدوش مي شوند و سطح مسطح ندارند يا زاويه 
اعداد پالك با زاويه دوربين منطبق نمي شود، مي تواند در ثبت اطالعات اوليه 
درصدي انحراف و خطا را ايجاد كند كه بخش زيادي از آنها در مرحله چك 

اپراتوري حذف مي شود.«
 شرط حذف جريمه تاكسي هاي اينترنتي

رئيس پليس ترافيك شهري راهور در پاسخ به اين سؤال كه آيا تمام افرادي 
كه در تاكسي هاي اينترنتي ثبت نام كرده اند مجوز تردد در ساعات غيرمجاز 
شبانه را دارند، مي گويد: »تعداد تاكسي هاي اينترنتي در سطح كشور، بيش 
از ۳ ميليون دستگاه است و طبيعتاً تمام اين ۳ ميليون خودرو مجاز به تردد در 
ساعات غيرمجاز نيستند، بلكه آن دسته از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي كه 
در شب فعاليت مثبت دارند و مأموريت كاري انجام مي دهند، مشمول جريمه 
نخواهند شد. در واقع تمام اطالعات سفرهاي انجام شده توسط راننده هاي 
تاكسي اينترنتي ثبت مي شود و از اين طريق مشخص است كه يك راننده در 

حال انجام مأموريت كاري بوده يا نه؟«
 هيچ عذري پذيرفته نيست

سرهنگ سليمي مي گويد: »تا امروز ممنوعيت تردد شبانه خودرو ها به قدر 
كافي اطالع رساني شده و ناآگاهي مردم از تردد هاي غيرمجاز شبانه قابل دفاع 
نيست. پيش از اين تردد ها در ساعات شبانه كاهش چشمگيري داشت، اما به 
نظر مي رسد كه ديگر اين طرح ممنوعيت ترددها، عادي انگاري شده است. 
گاهي برخي از شهروندان براي تردد در ساعات غيرمجاز، اقدام به مخدوش 
كردن پالك خود مي كنند كه كنترل جدي اين دسته از رانندگان در دستور 
كار قرار داد. اگر دستكاري در پالك خودرو، مصداق جعل داشته باشد، بنابر 
قانون مجازات اسالمي تا شش ماه حبس در انتظار راننده متخلف خواهد بود 

و در غير اين صورت مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.«
به گفته رئيس پليس ترافيك شهري راهور ناجا در حوزه اعمال قانون و در 
چارچوب كنترل زنجيره شيوع بيماري كرونا در طرح محدوديت هاي روزانه 
و شبانه، تاكنون تعداد ۳ ميليون و ۷۸2 هزار پيامك به رانندگان ارسال شده 
كه پس از فرآيند چك اپراتوري و شناسايي و حذف وسايل نقليه اي كه داراي 
سفرهاي ضروري بوده اند تعداد يك ميليون و ۸4۸ هزار و ۹2۰ وسيله نقليه 

اعمال قانون شدند. 

ميان سنگ و آب از زمين تا آسمان فاصله است. 
وقتي قطرات آب به هم مي رسند، تشكيل قطره اي بزرگ تر را 

مي دهند، اما سنگ ها هرگز با هم پيوند نمي خورند!
و تو درمي يابي كه هر چه س�خت تر باش�ي، كمتر ب�ا ديگران 

مي پيوندي و در نتيجه ديرتر بزرگ مي شوي! 
اما اين س�كه روي ديگري نيز دارد كه ش�گرف تر و ديدني تر 

است!
آب با همه نرمي و لطافت، از سنِگ زمخِت خشن، سرسخت تر و 

در يافتن هدف لجوج تر و مصمم تر است! 
نديده اي كه سنگ پشت اولين مانع مي ايستد، اما آب راه خود 

را به سوي دريا باز مي كند؟!
. . . من آب گونه ام در زندگي؛ گاه كوتاه مي آيم و به خود اجازه 

بزرگ شدن مي دهم. گاهي نيز آزاد و رها مي گذرم. 
مي دانم اگر سنگ باشم، چنين مجالي نمي يابم. . . 
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