
تابلوه�ای ورود ممن�وع و چراغ قرم�ز برایش 
معنا ندارد، در خیابان و کوچه  ها ویراژ می دهد، 
طوری که گویا زور قانون به او نمی رسد! جانش 
را ک�ف دس�تش گرفته و ن�ه فقط خ�ودش در 
خطر مرگ اس�ت، بلکه با جان عابران پیاده نیز 
بازی می کند؛ موتورس�وارانی را می گویم که در 
خیابان یک طرفه از چندجهت حرکت می کنند؛ 
یک�ی در عرض خیاب�ان در حال حرکت اس�ت 
و دیگ�ری خالف جه�ت م�ی رود، آن یکی هم 
از الی�ن اول خیابان به س�مت الی�ن چهارم در 
حال جهش است و موتورس�وار دیگر هم که در 
خیابان یکطرفه، دوطرفه می رود. دیگر پیاده رو 
محلی برای عبور پیاده  ها نیست، آنجا هم تبدیل 
به جایی برای عبور موتورس�واران شده اس�ت!
هرج و مرجی که موتورس��واران ایج��اد می کنند، 
احتمال تصادف را چندین برابر کرده اس��ت؛ البته 
اغلب آنها نیز کاله ایمنی به س��ر ندارند! تمام این 
موارد نشان می دهد که قوانین راهنمایی و رانندگی 
برای موتورسیکلت  ها و راکبان شان صدق نمی کند و 

به عبارتی قانون برای آنها معنا ندارد. 
هر روز که از محل کار به سمت خانه می روم، تعداد 
زیادی از این موتورسواران را می بینم و تنها سؤالی 
که برایم پیش می آید این اس��ت که چرا هیچ کس 
با این موتورس��واران برخورد نمی کند. چشمم به 
پالک این موتور ها می افت��د، یکی از آنها مخدوش 
است که نمی شود عددش را خواند و دیگری زنجیر 
قفل موتور رویش افتاده و ناخواناست! حتی اگر اینها 
غیرعمدی باشد، تعداد زیادی از موتورسوارانی که 
بی خیال قانون در حال ویراژ دادن هستند، تعمداً 
روی پالکشان را با ماسک بهداشتی پوشانده اند! آنها 
با فرار از پیاده رو  ها و عبور از روی جدول های خیابان 
از قانون فرار می کنند و به تخلف خود ادامه می دهند، 
نتیجه تمام این کار  ها هم وارد شدن صدمات جانی 
و مالی بعضاً غیرقابل جبران به رهگ��ذران و البته 
خود موتورسواران شده است. اگر تصادف، سرقت 
یا هر حادثه دیگری اتفاق بیفتد، به دلیل مخدوش 
یا مخفی بودن پ��الک موتورها، این مس��ائل قابل 
ردیابی و پیگیری نخواهد بود و مش��کالت زیادی 

را ایجاد می کند. 
در همین رابطه سرهنگ محمدباقر سلیمی، رئیس 
پلیس ترافیک ش��هری راهور ناجا در پاسخ به این 
س��ؤال که چرا تعداد زیادی از موتورسواران اقدام 
به پوش��اندن پالک یا مخدوش کردن آن می کنند 
و آزادانه در س��طح ش��هر می چرخند به خبرنگار 
»جوان « می گوی��د: »س��امانه های کنترلی وجود 
دارد و به ص��ورت روزانه عملک��رد کارکنان راهور 

کنترل می شود. در نقاط و مسیر هایی که همکاران 
ما حضور دارند دفتر تخلف��ات که به صورت جدی 
پرداخته می ش��ود تخلفات موتورسیکلت  ها است؛ 
زیرا که این وسایل نقلیه هم نقش قابل توجهی در 
حوادث ترافیکی دارند و از این جهت پلیس راهور 
تحت عنوان تشدید اقدامات کنترلی روی تخلفات 
موتورسیکلت حساس��یت زیادی دارد و به صورت 

جدی در دستور کار است.«
او ادامه می دهد: »برای برخورد با موتورهای دارای 
پالک مخدوش یا پنهان شده، شیوه های مختلفی 
وجود دارد. نیرو هایی تحت پ��اس پیاده در تقاطع 
حضور دارند و این موارد را رصد می کنند. همچنین 
گش��ت مخصوص خودرویی و موتورسیکلت را در 
این خصوص داریم. گشت های نامحسوس خودرو 

و موتور نیز انجام می شود.«
او با اش��اره به طرح  پلیس راهور ب��رای برخورد با 

پوشاندن یا مخدوش کردن پالک موتورسیکلت  ها 
اظهار می دارد: »در موضوع تخلف دستکاری در پالک 
یا مخدوش کردن و پوشاندن آن، عالوه بر اقدامات 
روتین که همکاران ما انجام می دهند، از شهریور ماه 
سال جاری، طرح فوق العاده ای تحت عنوان تشدید 
کنترل تخلف��ات مرتبط با پالک وس��ایل نقلیه به 
صورت سراسری در کشور به مرحله اجرا درآوردیم 
و منشأ آن هم این بود که به دلیل محدودیت های 
اعمال شده در دوران کرونا، شواهد نشان می داد که 
تخلفات مرتبط با پالک، دستکاری در آن، مخدوش 

کردن یا پنهان کردن آن بیشتر شده است.«
س��لیمی در پاس��خ به این س��ؤال که در این طرح 
فوق العاده، چه تعدادی از تخلفات مرتبط با پالک 
وس��ایل نقلیه کش��ف و با آنها برخورد شده است، 
می گوید: »ظرف یک ماه گذش��ته و طبق آخرین 
آماری که به ثبت رسیده اس��ت، همکاران ما 104 

هزار و 338 فقره تخلفات مرتبط با پالک را اعمال 
قانون کرده اند که حدود 42 درص��د از آن مربوط 
به موتورس��یکلت و 58 درصد آن مرتب��ط با انواع 

خودرو ها می باشد.«
رئیس پلی��س ترافیک ش��هری راهور ناج��ا ادامه 
می دهد: »برابر با ماده 720 قانون مجازات اسالمی 
دستکاری در پالک یا مخدوش کردن آن به نحوی 
که جعل محسوب ش��ود، راننده متخلف به مراجع 
قضایی معرفی می شود که طی یک ماه اخیر، 848 
نفر در این خصوص به دادگاه معرفی شده  و بیش از 

30 درصد آنها به زندان رفته اند.  « 
او با بیان اینکه با توجه ب��ه ظرفیت فعلی کارکنان 
پلیس راهور امکان رصد تخلفات موتورسواران بیش 
از این وجود ندارد، تصریح می کند: »موضوع مهم این 
است که ظرفیت پلیس محدود است. اینکه ما انتظار 
داشته باشیم در کالنش��هری مانند تهران در همه 
نقاط، در همه معابر اصلی و فرعی و در همه ساعات 
شبانه روزی ماموران پلیس به صورت فیزیکی حضور 

داشته باشند، امکانپذیر نیست.«
س��لیمی ادامه می دهد: »به تناس��ب ظرفیت های 
موجود در مسیر هایی که سوابق بی انضباطی های 
ترافیکی و گره های ترافیکی سنگین هست، سعی ما 
این است که از همکارانمان استفاده کنیم تا کم ترین 

مشکل را داشته باشیم.«
او با تأکید بر نقش شهرداری  ها در کاهش تخلفات 
موتورسواران اظهار می دارد: »باید متولیان شهری به 
ویژه شهرداری  ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی و همچنین ماده 108 قانون برنامه ششم 
توس��عه، تمامی معابر اصلی و میادین ش��هر را به 
س��امانه های هوش��مند کنترل تخلفات و نظارتی 
مجهز کنند و دسترسی سامانه  ها و مدیریت آن را 
در اختیار پلیس راهور قرار دهند. متأس��فانه عدم 
همکاری شهرداری  ها در این خصوص موجب ضعف 
و عقب ماندگی در رسیدگی به تخلفات موتورسواران 

شده است.«
رئیس پلیس ترافیک ش��هری راهور ناج��ا با بیان 
اینکه پلیس راه��ور تمام تالش خود را بر اس��اس 
ظرفیت  هایی موجود انجام می دهد، می گوید: »باید 
به مرحله ای برسیم که حتی خانواده  ها نیز از افراد 
موتورسوار در خانه مراقبت و آنها را به رعایت قوانین 
دعوت کنند. حتی موتورسواران متخلفی که از این 
وسیله نقلیه برای کار یا رفت وآمد استفاده می کنند 
توسط مسئول حراس��ت یا واحد نظارتی مجموعه 
کاری خود رصد و قوانین به او گوش��زد ش��ود. این 
مسئله یک موضوع اجتماعی است که باید برای حل 

آن عزم همگانی ایجاد شود.«
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پس از ۸۲ روز آمار روزانه فوت بیماران کرونایی به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید

احتمال بروز پیک جدید کرونا در اواخر مهر ماه

زورقانونبهموتورسواراننمیرسد!
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا در گفت وگو با »جوان«: 

همکاری نکردن شهرداری  موجب عقب ماندگی در رسیدگی به تخلفات موتورسواران شده است

پیک پنجم کرونا با 

زهرا چیذری
وج�ود رق�م زدن   گزارش  2

سیاه  ترین روزهای 
کرونایی در کش�ور و رس�اندن آم�ار قربانیان 
کرونایی به باالی 7۰۰ نفر در روز، رفته رفته رو به 
افول گذاش�ته و آخرین آمار وزارت بهداشت از 
مرگ و میر ها نش�ان می دهد با ق�رار گرفتن در 
بازوی نزولی موج پنجم ، پس از ۸۲ روز باالخره 
آمار روزانه ف�وت بیماران کرونایی ب�ه کمتر از 
۲۰۰نفر رس�ید. با وجود این مع�اون تحقیقات 
وزارت بهداش�ت معتقد اس�ت ای�ران کماکان 
می تواند مستعد پیدا شدن س�ویه های جدید 
باشد که این سویه ها می توانند سرایت پذیری 
باالتری داشته باشند. به گفته دبیر کمیته علمی 
کشوری کرونا هم بسیاری از مجامع علمی در دنیا 
اعالم کردند که ممکن است در اواخر اکتبر یعنی 
تا دو سه هفته دیگر،  با پیک جدیدی از بیماری 
کرون�ا مواجه باش�یم. ب�ا ای�ن حال هم�ه این 
پیش بینی  ه�ا بر اس�اس اقدامات بهداش�تی و 
رعایت جامعه، میزان واکسیناسیون و همچنین 
اینکه س�وش جدیدی که نس�بت ب�ه اقدامات 
بهداشتی یا واکس�ن مقاوم باشد یا خیر، متغیر 
اس�ت. حاال ب�ا نگاهی ب�ه رفتارهای م�ردم در 
برگزاری دورهمی ها و مس�افرت ها و یک طرفه 
ش�دن جاده چالوس و همچنین رفت�ار دولت و 
برنامه ریزی برای بازگشایی ها و رفع محدودیت ها 
نگرانی برای بروز پیک بعدی جدی شده است. به 
خصوص اینکه در حال حاضر و با وجود سرعت 
گرفتن واکسیناس�یون حدود 1۸ میلیون نفر با 
تزری�ق دو دوز واکس�ن ایمن�ی ش�ده اند و تا 
دستیابی به واکسیناسیون 7۰ درصدی و ایمنی 
جمعی فاصله زیادی داریم و از سوی دیگر روند 
کاهش�ی بس�تری بیماران کرونای�ی در اغلب 
متوق�ف شده اس�ت.  ی�ا  کن�د  اس�تان ها 
طبق گزارش وزارت بهداشت تا 1۶ مهرماه 1400 و 
بر اساس معیار های قطعی تشخیصی، ۹ هزار و 8۹7 
بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی 
شد که یک هزار و 424 نفر از آنها بستری شدند. 12 
تیرماه آخرین باری بود که تعداد بیماران شناسایی 
ش��ده کمتر از 10 هزار نفر بود و آخرین باری که 
تعداد بستری های جدید بیماران، کمتر از یک هزار 
و 500 نفر ب��ود، 1۹ تیرماه . طبق آخرین آمارهای 
کرونایی بعد از ۹7 روز، تعداد بیماران شناس��ایی 
شده به کمتر از 10 هزار نفر و بعد از ۹0 روز، تعداد 
بستری های جدید بیماران، به کمتر از یک هزار و 

500 نفر رسید. همچنین بعد از 82 روز، موارد فوت 
روزانه بیماران کرونای��ی در کرونا به کمتر از 200 
نفر کاهش یافت. آخرین بار، روز 27 تیرماه، فوت 

بیماران کرونایی کمتر از 200 نفر بود. 
ش��هرهای قرمز هم در حال کاهش هستند و هم 
اکنون هفت شهر کش��ور در وضعیت قرمز، 108 
شهر در وضعیت نارنجی، 248 شهر در وضعیت زرد 
و 85 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. در عین حال به 
گفته مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، آهنگ کاهشی بستری ها در 
اغلب استان  ها متوقف شده یا سرعت کاهشی آن 

کمتر شده است. 
یونس��یان تأکید می کند:  »اگر آهنگ کاهشی که 
طی هفته های گذشته مشاهده کردیم ادامه پیدا 
می کرد، ما انتظار داش��تیم به مرگ های دورقمی 
روزانه برسیم اما اگر قرار باش��د ما در اینجا توقف 
کنیم، ممکن اس��ت به تعداد مرگ های دو رقمی 
نرسیم و کماکان مرگ های روزانه ما سه رقمی باشد 
و اگر موج بعدی از این سطح شروع شود؛ طبیعتاً 

برای ما نگرانی زیادی خواهد داشت. «
 پیش بینی پیک ششم تا اواخر مهر ماه

مرگ و میرهای کرونایی هنوز س��ه رقمی مانده و 
احتمال بروز پیک بعدی هم دور از انتظار نیست. 
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کش��وری 
کرونا درباره احتمال وقوع موج ششم کرونا در کشور 
اینگونه توضیح می دهد: » بسیاری از مجامع علمی 
در دنیا اعالم کردند که ممکن است در اواخر اکتبر 
یعنی اواخر مهر و اوایل آب��ان ماه با پیک جدیدی 

مواجه باشیم. با این حال همه این پیش بینی  ها بر 
اساس اقدامات بهداش��تی و رعایت جامعه، میزان 
واکسیناسیون و همچنین اینکه سوش جدیدی که 
نسبت به اقدامات بهداشتی یا واکسن مقاوم باشد، 
ایجاد می شود یا خیر متغیر است. به عبارت دیگر 
اگر همین شرایط باشد و ما به ایمنی جمعی برسیم 
و اقدامات بهداشتی را هم مردم انجام دهند، ممکن 

است شاهد چنین پیک  هایی نباشیم.«
وی با بیان کمیته علمی برای پیش��گیری از پیک 
جدی��د، اقدام��ات و مصوب��ات الزم را پیش بینی 
کرده اس��ت، می افزاید:»امیدواریم ب��ا اجرای این 
مصوبات و عدم ایجاد پیک جدید، بتوانیم طی چند 
هفته آینده با انجام واکسیناسیون های قوی که در 
حال انجام اس��ت و اقدامات سریع و عاجلی که در 
کنار واکسیناسیون انجام می شود، شاهد کاهش 

میزان مرگ و میر باشیم.«
اما این اقدامات و مصوبات پیشگیرانه برای جلوگیری 
از بروز پیک ششم چیس��ت؟ آنطور که جماعتی 
می گوید، خالصه این مصوبات شامل ادامه تسریع 
واکسیناسیون برای رس��یدن به ایمنی جمعی و 
همچنین استفاده از واکسن های بوستر)دوز سوم( 
است. همچنین بناست تا زمان رسیدن به ایمنی 
جمعی مجامع عموم��ی و مدارس و دانش��گاه  ها 

بسته بماند.«
  کشور مستعد پیدا شدن سویه های جدید 

کروناست
فرید نجفی، مع��اون تحقیقات و فن��اوری وزارت 
بهداشت هم معتقد اس��ت ایران کماکان می تواند 

مستعد پیدا شدن س��ویه های جدید باشد که این 
سویه ها می توانند س��رایت پذیری باالتری داشته 
باش��ند. وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بس��یار 
مهمی که در بح��ث کنترل و مراقب��ت از اپیدمی 
کووی��د در دنیا در کنار تمام کاره��ای دیگر انجام 
می ش��ود، مراقبت ژنتیک کووید اس��ت، اینگونه 
توضیح می دهد: » دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران و مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه 
علوم بهزیستی به طور فعال در این برنامه مشارکت 
دارند. براس��اس گزارش مرک��ز تحقیقات ژنتیک 
دانشگاه علوم پزشکی بهزیس��تی در شهریور ماه 
230 نمونه، بررسی توالی یابی به روش سنگر انجام 
شده اس��ت. این 230 نمونه از استان های تهران، 
سمنان، سیس��تان و بلوچس��تان، البرز و مرکزی 
بوده است که براس��اس بررسی های صورت گرفته 
روی ای��ن نمونه  ها 85/2 درصد س��ویه های کرونا  

دلتا بوده است.«
به گفته نجفی نکته مهم و جالب این اس��ت که در 
واقع در 34 عدد از این نمونه  ها )تقریباً 15 درصد( 
س��ویه های دلتا با جهش های اضافه پیدا شده که 
این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و نشان دهنده 
این است که کش��ور ما کماکان می تواند مستعد 
پیدا شدن سویه های جدید باشد که این سویه  ها 

می توانند سرایت پذیری باالتر هم داشته باشند. 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح 
می کند:» آنچه از یافته های این بررس��ی به دست 
می آید آن است که در واقع نرخ متوسط هر جهش 
به ازای هر فرد حدود4/1 است؛ به عبارت دیگر در 
230 نمونه ای که بررسی شده حدود ۹50 جهش 
مشاهده شده که این آمار به ما نشان می دهد کشور 
کماکان به واکسیناسیون با سرعت باال که طی یک 

تا دو ماه اخیر شاهد آن هستیم، احتیاج دارد.«
  افزایش سرعت و پوشش واکسیناسیون 

برای پیشگیری از جهش های بیشتر
از نگاه نجفی هر چه میزان پوشش واکسیناسیون 
باالتر رفته و با سرعت باالتری هم افزایش پیدا کند 
سبب خواهد شد که جهش های کمتری را ببینیم و 

سرعت پیدایش جهش  ها هم کمتر شود. 
 نجفی در پای��ان با تأکید ب��ر اینکه ای��ن یکی از 
استراتژی  هایی است که به کنترل اپیدمی در دنیا 
کمک می کند، می افزاید: » توقعی که ما از همه مردم 
داریم این است که اگر هنوز واکسینه نشده اند حتماً 
اقدام کنند. نوع واکسن در چنین اپیدمی خیلی مهم 
نیست و آنچه اهمیت دارد استفاده از اولین واکسن 

در دسترس است.«

 پیکر های دو شهید گمنام 18 و 22 ساله بر دوش مردم شهیدپرور 
منطقه 22 تهران تشییع و در ضلع غربی دریاچه شهدای خلیج فارس 

خاکسپاری شدند. 
  بر اساس گزارشاتی که توسط بانک جهانی تهیه شده و مورد اجماع 
متخصصان مربوطه است، ساالنه 5 هزار مرگ زودرس در تهران به دلیل 
آلودگی هوا ایجاد می شود که اگر آن را با سقوط هواپیما مقایسه کنیم 
می توان گفت که معادل سقوط ساالنه 50 هواپیما یعنی هفته ای یکبار 

سقوط هواپیما، فوتی ناشی از آلودگی هوا داریم. 
  محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست اعالم کرد: تاالب های 
هامون، شادگان، بختگان، پریشان و خیلی تاالب های دیگر با کمبود 
آب و عدم تأمین نیاز آبی محیط زیستی خود مواجهند و همین وضعیت 
باعث شده است که کارکردهای تاالب از جمله خدمات اکوسیستمی 

از بین برود. 
  یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگستری در کشور 
بس��یار پرهزینه است، گفت:  هزینه دادگس��تری یکی از شاخص های 
دسترسی به عدالت است و دادگس��تری گران و پرهزینه تأمین کننده 

اصل دسترسی به عدالت نیست. 
  محموله کمک های بشردوس��تانه هالل احمر ایران به افغانس��تان 
روز 13 مهر به کابل ارس��ال ش��د. بخش عمده این کمک 50 تنی را 
مواد غذایی تشکیل داده اس��ت. قرار است در این هفته نیز دو محموله 

کمک های بشردوستانه دیگر به سمت افغانستان ارسال شود. 
 اولین دوره آزمون بین المللی زبان روس��ی )تورفل( در کانون زبان 
ایران به عنوان یک��ی از مراکز مورد تآیی��د وزارت بهداش��ت ایران با 
همکاری دانشگاه سن پترزبورگ روسیه به صورت آنالین برگزار گردید.
  معین الدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اس��المی گفت: اگر بنای جدی برای واردات کروکودیل مالزی وجود 
دارد، بهتر است روی تمس��اح پوزه کوتاه یا همان گاندو در بلوچستان 
س��رمایه گذاری ش��ود تا هم به لحاظ توجه زیس��تی و هم در راستای 
گردشگری؛ سیس��تان و بلوچستان مورد توجه مس��ئوالن و متولیان 

امر قرار بگیرد. 
  از زمان تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی 
و پدر خارجی 18 هزار و 300 نفر از افراد متقاضی دریافت شناسنامه 
در س��ایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و 
وزارت کش��ور ثبت نام کردند که به گفته مهدی محمودی، مدیر کل 
امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور، تعداد 3هزارو834 فقره 

شناسنامه صادر شده است. 
  مدیر کل خدمات ش��هری ش��هرداری تهران گفت: عالوه بر 500 
کیلومتر کانال اصلی، 10هزار کیلومتر انهار فرعی و مویرگی در سطح 

شهر وجود دارد. 

ارائهراهکاریایرانی
برایتجزیهپالستیکدر۳۰ساعت

محقق�ان ب�ا س�اخت بیورآکت�وری ب�ه روش جدی�دی ب�رای 
تجزی�ه م�واد پالس�تیکی مبتن�ی ب�ر تثبی�ت آنزی�م روی نانو 
ذرات اکس�ید آه�ن دس�ت یافتند ک�ه در نتیج�ه آن ب�ه جای 
چن�د ص�د س�ال، پالس�تیک در 3۰ س�اعت تجزی�ه می ش�ود. 
حام��د میالن��ی، پزش��ک و پژوهش��گر در ح��وزه نانوبیوتکنولوژی 
پالستیک های تولید ش��ده از مواد پتروش��یمی را یکی از بزرگ ترین 
اختراعات بشر دانست و اظهار کرد: مواد پالستیکی هر چند به عنوان 
یک صنعت بزرگ و کاالی ضروری در زندگی انسان تبدیل شده اند، ولی 
در برابر تجزیه شیمیایی و طبیعی مقاوم هس��تند. بر اساس آمارهای 
منتشر شده از سوی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ایاالت متحده 
امریکا ساالنه 381 میلیون تن پالس��تیک در دنیا تولید می شود که از 

این مقدار بیش از 30 میلیون تن در محیط ر ها می شوند. 
میالنی، ماندگاری باالی این م��اده نفتی در طبیع��ت را از مهم  ترین 
آس��یب های جدی پالس��تیک  ها برای محیط زیس��ت عن��وان کرد و 
یادآور ش��د: به طور میانگین تجزیه ضایعات پالس��تیکی ر ها شده در 
محیط زیست 350 س��ال طول می کشد که بس��ته به نوع پالستیک 

می تواند تا چند قرن هم به طول بینجامد. 
وی از ارائ��ه راهکاری برای رفع این چالش زیس��ت محیطی خبر داد و 
افزود: راکتور بیولوژیک تولیدشده در مطالعات ما که نمونه مشابهی از 
آن در دنیا وجود ندارد، بر پای��ه تکنولوژی تثبیت آنزیم روی نانوذرات 
اکسید آهن طراحی شده و ما در آن از اشعه UV برای تسهیل فرایند 

تجزیه ماکرو مولکول های پالستیک استفاده کردیم. 
مجری طرح با اش��اره به جزئیات این دستگاه خاطر نشان کرد: در گام 
نخست نسبت به ایزوله سازی میکروارگانیسم های تجزیه کننده اقدام 
کردیم که تعداد اولیه آنها به بیش از ۶8۹ ایزوله میکروبی می رسید و 51 
مورد از این ایزوله  ها که دارای فعالیت هیدرولیزی قوی تر بودند، انتخاب 
شدند و به روش های فنوتیپی و ژنوتیپی مورد شناسایی قرار گرفتند. 

وی گام بعدی این پروژه را تولید و خالص سازی آنزیم های تجزیه کننده 
پالستیک ذکر و خاطر نشان کرد: آنزیم های به دست آمده طی فرایند 
پیچیده » استابیلیزیشن « روی نانوذرات اکسید آهن تثبیت شده و در 

رآکتور بیولوژیک طراحی شده مورد استفاده قرار گرفتند. 
میالنی با بیان اینکه تاکنون از روش های مکانیکی و ش��یمیایی برای 
تجزیه پالستیک استفاده  می شد، اضافه کرد: تنها چند کشور در دنیا از 
جمله امریکا و ژاپن به تکنولوژی نوین بیولوژیکی برای تجزیه پالستیک 
دست پیدا کرده اند و ما توانس��تیم عالوه بر دس��تیابی به این دانش، 
رآکتور بیولوژیکی بر پایه استفاده از آنزیم طراحی کنیم که در مقایسه 
با روش های بیولوژیک گذشته دارای س��رعت باالتر برای تجزیه انواع 
مختلف پالستیک، کارایی باالتر، عدم نیاز به سیستم استریل، کنترل 

راحت تر فرایند و قابلیت استفاده مجدد از سیستم آنزیمی است. 
به گفت��ه وی، با اس��تفاده از این رآکت��ور بیولوژیکی س��رعت تجزیه 

پالستیک به حدود 30 ساعت رسیده است. 
میالنی با اشاره به خروجی رآکتور تجزیه کننده مواد پالستیکی  گفت: 
خروجی این رآکتور مونومرهای سازنده پالستیک است که می تواند به 
عنوان منبع کربن برای میکروارگانیس��م  ها طی فرایند » فرمنتیشن « 
)تخمیر( استفاده شود؛ عالوه بر این به عنوان ماده اولیه تولید پالستیک 

نیز کاربرد دارد. 

حسین سروقامت

همه جور مه�ارت دی�ده بودیم، اال ای�ن...  زن بودن هم ش�د 
مهارت؟!

چرا که ن�ه؟ اتفاقًا من معتق�دم مهارتی دش�وارتر از زن بودن 
وجود ندارد. مرد هزینه می کند، اما زن اس�ت که قالی زندگی 

را می بافد!
»زندگی بافتن یک قالی است؛ نه همان نقش و نگاری که خودت 
می خواهی، نقش�ه را اوس�ت که تعیین کرده...  نقشه را خوب 

ببین، خوب بباف. نکند آخر کار، قالی زندگی ات را نخرند!« 
»مهارت زن بودن« نخست به عشق ورزی است. خروار ها محبت 

در دل عشق ورزی نهفته است! 
دیگر به دلس�وزی اس�ت. اینکه کس�ی همچو مرد دلش برای 

زندگی وی بتپد. 
سوم به جذابیت است. اگر زن »ریحانه« است؛ نازکی، شادابی و 

طراوت، طبیعت اوست!
چهارم به کدبانوگری است. برنامه، درایت، نظم و آرامش اساس 

کدبانوگری است. سرزندگی، تواضع، بردباری...  که دیگر نگو!
و زن�ی اینچنی�ن، خیالت راح�ت قال�ی زندگ�ی اش را خوب 

می خرند!

414

تحویل۶۵۷۶واحدمسکونی
بهمددجویانروستاییکمیتهامداد

مدی�ر کل دفت�ر تأمی�ن مس�کن و ام�ور مهندس�ی س�اختمان 
کمیت�ه ام�داد از تحوی�ل ۶ه�زارو۵7۶ واح�د مس�کن ب�ه 
مددجوی�ان روس�تایی از ابت�دای س�ال ج�اری خب�ر داد. 
احمدرضا دالون��د، مدیر کل دفتر تأمین مس��کن و امور مهندس��ی 
س��اختمان کمیته امداد با اش��اره به برنامه های این نهاد برای تأمین 
مسکن مددجویان روستایی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 
۶هزارو57۶ واحد مسکن برای مددجویان روستایی احداث و تحویل 
شد.  وی افزود: بیش��ترین واحد احداثی ویژه مددجویان روستایی با 
هزارو857 واحد مربوط به خراسان جنوبی و پس از آن در استان فارس 
با 855 واحد بوده است.  مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی 
ساختمان کمیته امداد از برنامه ریزی این نهاد برای ساخت 3۶0 هزار 
واحد مسکن مددجویی در چهار سال آینده خبر داد و افزود: این طرح از 
سال آینده آغاز می شود و ساالنه ۹0 هزار واحد مسکن برای مددجویان 

ساخته خواهد شد.  
دالوند تأکید کرد: از ۹0 هزار واحد مس��کن، س��االنه حدود 30 هزار 
واحد در روستا   ها احداث می شود.  وی به تفاهم نامه ساخت 10 هزار 
واحد مسکن با بنیاد مستضعفان هم اشاره کرد و گفت: این تعداد واحد 
مسکونی نیز از سوی کمیته امداد با همکاری بنیاد مستضعفان و بنیاد 
مسکن در روس��تا   ها و ش��هرهای زیر 25 هزار نفر برای خانواده های 
نیازمند س��اخته خواهد ش��د.  مدیر کل دفتر تأمین مس��کن و امور 
مهندس��ی س��اختمان کمیته امداد خاطر نش��ان کرد: تالش داریم 
ظرف مدت 18 ماه تمام این واحدهای مسکونی را در سطح کشور به 

بهره برداری برسانیم. 

۵۳دانشگاهایراندرمیان
دانشگاههایبرترجهانقرارگرفتند

با اع�الم رتبه بن�دی موضوعی تایم�ز ۲۰۲۲، ۴1 دانش�گاه ایرانی 
در عل�وم مهندس�ی و 1۲ دانش�گاه نی�ز در عل�وم کامپیوت�ر 
در می�ان ه�زارو1۸۸ دانش�گاه برت�ر دنی�ا ق�رار گرفتن�د. 
53  دانشگاه ایرانی در میان هزارو188 دانش��گاه برتر دنیا قرار گرفتند. 
رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 در دو موضوع عل��وم کامپیوتر و علوم 
مهندسی منتشر شد و 41 دانشگاه کش��ورمان در علوم مهندسی و 12 
دانشگاه نیز در علوم کامپیوتر توانستند با کسب معیار ها و شاخص های 
تعریف ش��ده در میان دانش��گاه های برتر جهان قرار بگیرن��د.  در علوم 
مهندسی » دانشگاه صنعتی شریف، دانش��گاه تبریز و دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل « رتبه اول تا سوم را در بین 41 دانشگاه کشورمان کسب 
کردند. در بین 12 دانشگاه برتر کشورمان در علوم کامپیوتر نیز » دانشگاه 
صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران « اول تا سوم 
ش��دند. این رتبه بندی از 13 ش��اخص در قالب پنج معیار کلی آموزش، 
پژوهش، استنادها، وجهه بین المللی و ارتباط با صنعت بهره گرفته است.  
گفتنی است در پایگاه رتبه بندی تایمز در سال های 2012 الی 2014 از 
ایران تنها یک دانشگاه حضور داشت. در سال 2015 دو دانشگاه صنعتی 
شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال 201۶ 
تعداد دانشگاه  ها به هشت مورد رسید. در سال 2017 به 13 دانشگاه و در 
سال 2018 به 18 دانشگاه و در سال 201۹ و 2020 و 2021 به ترتیب 
به 2۹، 40 و 47 دانش��گاه افزایش  یافته است.  س��ه پارامتر مهم شامل 
آموزش، تحقیق و پژوهش هر یک با 30 درصد تأثیر و چشم انداز جهانی 
و درآمد صنعتی هر یک با 5 درصد تأثیر در رتبه بندی تایمز موثر است؛ 
در قسمت آموزش مسائلی مانند میزان شهرت، تعداد دانشجویان نسبت 
به اعضای هیئت علمی، میزان دانشجویان کارشناسی نسبت به دکترا، 
میزان دانشجویان دکترا نس��بت به اعضای هیئت علمی و سرمایه های 

سازمان بررسی می شود. 

شهردار تهران وعده داد

نوسازی1۰هزارتاکسیتاپایانسال
معیش�ت  ب�ه  توج�ه  ب�ر  تأکی�د  ب�ا  ته�ران  ش�هردار 
رانن�دگان اتوب�وس و تاکس�ی گف�ت : نوس�ازی 1۰ ه�زار 
می ش�ود.  انج�ام  ج�اری  س�ال  ط�ی  فرس�وده  تاکس�ی 
علیرضا زاکانی در نخس��تین برنامه های بازدید خود از مجموعه های 
شهرداری تهران بر ضرورت توجه به معیشت، سالمت و امنیت شغلی 
رانندگان تاکسی تأکید کرد و گفت: شهرداری باید به سمتی حرکت 

کند که رانندگان مشکالت اینچنینی نداشته باشند. 
 وی به موضوع امنیت شغلی رانندگان اشاره کرد و بر رفع مشکل بیمه 

3هزار راننده تاکسی تأکید کرد. 
شهردار تهران به نوسازی 10 هزار تاکسی فرسوده که جزو برنامه های 
امسال شهرداری تهران است، اشاره کرد و دستور پیگیری برای تزریق 

منابع مالی الزم را صادر کرد. 
زاکانی به ارتقای کیفیت ناوگان تاکس��یرانی و استفاده از تاکسی های 
هیبریدی هم تأکید ک��رد و از رایزنی ب��ا نهاد هایی برای اس��تفاده از 
این ظرفیت خبر داد.  ش��هردار تهران همچنین در بازدید از ش��رکت 
اتوبوسرانی ش��هر تهران ، دس��تور تزریق منابع مالی نقدی به منظور 
تحویل ۹0 دستگاه اتوبوس از 175 دستگاه را صادر کرد. به این ترتیب 
۹0 دستگاه اتوبوس تا پایان مهرماه امس��ال تحویل شهرداری شده و 
همچنین 85 دستگاه اتوبوس دیگر حداکثر تا دو ماه آینده وارد ناوگان 
اتوبوسرانی خواهد ش��د.  همچنین زاکانی در این جلسه دستور داد تا 
به صورت ضربتی و از طریق تأمین منابع مالی، 500 دستگاه اتوبوس 
گازسوزی که به علت مش��کالت مخازن گاز فعالیت شان متوقف شده 

حداکثر تا پایان امسال وارد ناوگان اتوبوسرانی شوند. 
ش��هردار تهران این وعده را داد که با پای��ان محدودیت های کرونایی 
و برگش��ت زندگی به ش��رایط عادی، تع��داد اتوبوس های ن��اوگان از 
2هزارو100 دستگاه به 3هزارو500 دس��تگاه اتوبوس افزایش یابد و 

شهروندان نگرانی بابت کمبود اتوبوس نداشته باشند. 

مهسا گربندی
  گزارش  یک

مجید عسگرپور |  مهر


