اجتماعی

پنج شنبه  4آذر۱۴۰۰
 ۱۹ربیع الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۱۰

یک توئيت

تنفسهوایآلوده ازجیب خالی

گزیده

افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا
در آستانه هشدار

کالن شهرها روزهای آلوده تری را در پیش رو دارند و قانون هوای پاک هم دردی از آن ها
دوانکردهاست.سازمانمحیطزیستامیدواراستپیشبینیاعتباربرایبرنامهها
دربودجه 1401وقانونبرنامههفتمتوسعهبهدادمردماینشهرهابرسد

دیلیمیلدیروزدرخبرینوشت:بوریس
جانسوننخستوزیرانگلیس،دیروزدر
تماشای یک تئاتر برای چندمین نوبت
در محیط های عمومی بدون ماسک بر
صورت حاضر شد و قوانین بهداشتی را
زیرپاگذاشت.اوروزهایقبلنیزبهدلیل
نداشتن ماسک در محیط های عمومی
مورد انتقاد رسانه های انگلیسی قرار
گرفتهبود.

یک عکس
فــاز یک ودو مطالعات بالینی  ۱۲تا ۱۸
ســال واکسن برکت با تزریق واکسن به
 ۶کودک آغاز شد

مصطفی عبدالهی – آنطـــور کــه سازمان
محیط زیست اعــام کــرده ،امسال برنامهای
تدوین و به مجلس و دولت ارائه شده که یکبار
برای همیشه ،آلودگی هوای کالنشهرها را
تعیینتکلیف کند و اجازه ندهد نفس شهرها
بیشازاینتنگشود.

▪هفتهآلودهبرای  7شهر

دیــروز هم ســازمــان هواشناسی اطالعیهای
صادر کرد و هشدار داد که در طول هفته آینده،
شهرهای تهران ،مشهد ،اراک ،کرج ،اصفهان،
ارومیهوتبریزدروضعیتهشدارزردقراردارندو
باافزایشغلطتآالیندههاوکاهشکیفیتهوا
مواجهخواهندبود.

رسانه های جهان

اســـپـــوتـــنـــیـــک:
کــارمــنــدان گوگل
قــــرار اســـت از 10
ژانـــــویـــــه(20دی)
به مــدت سه روز در
هفته به کار حضوری بازگردند .هفته
قبل دولــت ایــاالت متحده اعالم کرد
شرکتهایی که بیش از  100کارمند
دارند ،باید اطمینان حاصل کنند که
هر یک از کارمندانشان یا به طور کامل
واکسینه شدهاند یا آزمایششان منفی
است .در پاسخ به این رویکرد ،گوگل از
بیشاز150هزارکارمندخودخواسته
است تا وضعیت واکسیناسیون خود را
تا ابتدای دسامبر(10آذر) در پرتال
شرکت بارگذاری کنند .در عین حال
600کــارمــنــد گــوگــل نــام ـهای علیه
واکسن را امضا کردهاند.
شینهوا :به گفته
 He Qinghuaاز
مــقــامــات بهداشت
ملیچینتوالییابی
ژنـــــــوم ویــــروســــی
کووید 19نشان داد که همه سویههای
جدید در این کشور از نوع بسیار عفونی
دلتا هستند و شهرهایی که بهتازگی
تحت تأثیر تجدید حیات این ویروس
قرارگرفتهاند،فوریبرایمهارگسترش
ویــروس اقــدام کــردهانــد .جدیدترین
شیوعویروسکرونادراینکشورعمدت ًا
از پروازی نشأت میگیرد که از روسیه
حرکتکردودرنانجینگ،مرکزاستان
جیانگسودرشرقچینفرودآمد.

آنــاتــولــی :رئــیــس
هـــیـــئـــت مــــدیــــره
«»Re-Pie Portfolio
در ارتــــــبــــــاط بــا
ســرمــای ـ هگــذاری در
استارتاپها (کارآفرینی نوپا) در ترکیه
اظهار کرد :اگر میزان سرمایهگذاری
در استارتاپها طی سالها به طور
تصاعدی افزایش یابد ،در سال2022
به  4میلیارد دالر و در سال  2023به
 10میلیارد دالر خواهد رسید .او گفته
است:حمایتمالیوفنیازاستارتاپها
و کارآفرینان بسیار مهم و ارزشمند
است ،زیرا برای اینکه ترکیه در دوره
آینده مزیت رقابتی ایجاد کند ،باید با
رویکردی جامع حمایت شوند .تنها به
این شکل می توان محیط پیشرفت را
ایجادکرد.

▪ترددخودروهاوموتورسیکلتهای
آالینده

البتهسهمخودروهاوموتورسیکلتهایآالینده
در آلودگی را هم نمیتوان نادیده گرفت .ناصر
امانی عضو شورای اسالمی شهر تهران گفته:
چهار میلیون موتورسوار در سطح شهر ۹۰
درصدآلودگیهوایپایتختراایجادمیکنند.
ایــن را بگذارید کنار تــردد ه ــزاران خــودروی
فرسوده و دیزلی شخصی و عمومی که آنها هم
درایجاداینآلودگیشریکهستند.

▪تهران،مشهد،اصفهانو...

از ابتدای امسال تاکنون ،شهر تهران  ۵۳روز
هوای ناسالم برای گروههای حساس و  ۲روز
آلــوده برای همه افــراد داشته است .در مشهد
هم طی این مدت فقط هوای  7روز پاک بوده
و  53روز ناسالم برای گروههای خاص و  3روز
هوای ناسالم برای تمامی گروهها داشتهایم .در
اصفهان نیز 6روز سال 1400برای همه مردم
این شهر ناسالم بوده و در  86روز هم ،این شهر
هوای مناسبی برای نفس کشیدن گروههای
حساس نداشته است .دیگر کالنشهرها هم
اوضاع بهتری از این نداشتهاند تا در یک اتفاق
کامال تکراری و قابل پیشبینی ،باز هم شاهد
نفستنگی کالنشهرهایمان باشیم و هوای
سالمراازمردماینشهرهادریغکنیم.

▪تکراربرنامههایتکراری

عادت کردیم که هر سال همین روزها ،شاهد
جلسات کــارگــروه کاهش آلــودگــی هــوا در
کال نشهرها باشیم تــا آ نهــا هــم یکسری
بــرنــامـههــای تــکــراری را مــصــوب و اجــرایــی
کنند :زوج و فــردکــردن ت ــردد خــودروهــا،
جریمه خودروهای آالینده ،منع تردد شبانه
کامیو نها ،پایش وی ــژه ،شناسایی منابع
آالینده ،... ،و در شرایط بحرانی هم ،تعطیلی
تمام شهر.

▪پیشنهادهایارائهشدهبهدولت

▪سهممازوتچقدراست؟

اگــرچــه بسیاری از کــارشــنــاســان معتقدند
مازوتسوزشدننیروگاههایکشوردرافزایش
میزان آلودگی هوا تاثیر داشته اما «کرامت
ویسکرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی هم معتقد است« :از ابتدای
سال  ۱۴۰۰تاکنون تنها  ۱۰درصد از مصرف
سوخت نیروگاهی سوخت مایع بوده که از این
میان سهم استان تهران از نفت کــوره ،صفر

احتماال بــرای امسال هم دیگر نمیتوان به
مدیریت آلودگی هوا امید داشت و باید باز هم
چشم به آسمان داشــت تا شاید بــارش باران
نفس کالنشهرها را تازه کند .اما آنطور که
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده،
سناریوهایکاهشآلودگیهوایکالنشهرها
به دولــت و مجلس ارســال شــده تا در تدوین
بودجه  1401و برنامه هفتم توسعه مدنظر
قرار بگیرد .بر این اساس سناریوهای کاهش
آلودگیهوادردوسطحملیواستانیتهیهشده
کهباتامیناعتباراتبرنامههایپیشبینیشده
و هماهنگی بینبخشی ،کیفیت هــوای
کالنشهرها بهبود خواهد یافت.

بوده است» .او تاکید کرده :طی  8ماه گذشته
از ســال ،حــدود  ۹۰درصــد سوخت تحویلی
به نیروگاهها گاز طبیعی و تنها  ۱۰درصد آن
سوخت مایع شامل گازوئیل و نفت کوره بوده
اســت» .البته از آنســو ،مالک شریعتینیاسر
عضوکمیسیونانرژیمجلس گفته«:متاسفانه
استفادهازمازوتدرآلودگیهوایشهرهاتاثیر
مخرب دارد و عالوه بر آن تاثیر منفی اقتصادی
هم دارد».

کارشناسسازمانمحیطزیستدرگفتوگوباخراساناعالمکرد:

درخواست پیشبینی اعتبار در بودجه  1401و برنامه هفتم توسعه
«داریوش گل علیزاده» ،معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم
سازمان حفاظت محیط زیست ،در گفتوگو با خراسان درباره برنامه
تدوین و ارائه شده به مجلس و دولت میگوید« :چارچوب اصلی این
برنامه مبتنی بر قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن است و در
آن اقداماتی همچون از ردهخارجکردن خودروها و موتورهای فرسوده،
نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ،توسعه بهکارگیری
موتورسیکلتهایبرقی،اجرایطرحهایترافیکیمانند ،LEZتجهیز
صنایع و نیروگاهها به سیستمهای کاهنده آلودگی ،بهبود کیفیت
سوخت ،ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها و موتورسیکلتها و
همچنین معاینه فنی موتورخانهها دیده شده است».
از او درباره تفاوت این برنامهها با برنامهها و قوانین موجود در حوزه

اثربخشی ۹۵درصدی «پاستوکووک»
در پیشگیری ازکرونای شدید

کاهش آلودگی هوا میپرسم و او پاسخ میدهد:
«مهمترین تفاوت آن ،درخــواســت پیشبینی
مستقیم اعتبارات است ،به این دلیل که تاکنون
ما قوانین و آییننامههای متعددی بــرای کاهش آلــودگــی هوای
کالنشهرها داشتهایم اما اعتبارات آن پیشبینی نشده بود و بعضا
منوط به درآمدزایی از محل خود طرحها بود اما حاال ما از دولت و مجلس
درخواست کردهایم اعتبارات این برنامهها در الیحه بودجه  1401و
الیحه برنامه هفتم توسعه دیده شود» .وی تصریح میکند « :یکی دیگر
از نکات مهم این برنامهها ،جلوگیری از افزایش آالیندههای جدید است
تاهمزمانباکنترلومدیریتشرایطموجود،اجازهندهیممنابعآالینده
جدید مانند برخی پروژهها ،به فضای کالنشهرها افزوده شود».

رشد ۲۳درصدی ازدواج و۱۶درصدی
طالقطی ۳ماه

مطابقباآمارمنتشرشدهازسویمرکزآمارایران،
درحالی  ۱۵۸هزار و  ۹۹۲رویداد ازدواج و ۴۱
هزار و ۷۵۷رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰به ثبت
رسیده است که این آمار در قیاس با آمار مشابه
خوددربهار ۹۹ازرشد ۲۳/۶درصدی«ازدواج»
و ۱۶/۴درصــــدی «طــاق» خبر میدهد   .بر
اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران
طی سال  ۹۹تعداد  ۵۵۷هزار و  ۶۴۹رویداد
ازدواج و ۱۸۴هزار و ۶۵۴رویداد طالق رخ داده

است .از آمار ازدواج و طالق سال گذشته ،تعداد
 ۱۲۸هزار و  ۶۲۱رویــداد ازدواج و  ۳۵هزار و
 ۸۶۹رویداد طالق مربوط به بهار  ۹۹است .در
اینبینآمارازدواجوطالقبهارامسالدرمقایسه
باهمینآماردربهارسالگذشته(بهار)۹۹نشان
میدهد که در بهار امسال آمار ازدواج با رشد
۲۳/۶درصدیبه ۱۵۸هزارو ۹۹۲رویدادوآمار
طالق با رشد۱۶/۴درصدی به ۴۱هزار و۷۵۷
رویدادرسیدهاست.

تعداد ازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق
شرح

رئیس انستیتو پاستور ای ــران بــا بیان این
کــه نتایج تحلیل و آنــالــیــز نهایی مطالعه
واکسن پاستوکووک ،فراتر از چیزی بود که
میتوانستیم پیشبینی کنیم ،گفت :این
واکسن توانسته از ابتال به کرونای عالمتدار
 ۶۷درصد و از ابتال به فرم شدید بیماری بیش
از  ۹۵درصد پیشگیری کند .دکتر علیرضا
بیگلری   دربــاره آخرین نتایج ارزیــابــی فاز
سوم مطالعه بالینی واکسن پاستوکووک،
به ایسناگفت :انستیتو پاستور ایران باتوجه
به سابقهای که دارد ،سعی کرد که در دوران
کووید هم دو خدمت بــزرگ را انجام دهد؛
یکی ایــن که تشخیص آزمایشگاهی را راه
انداخت و دوم این که واکسنی را که شایسته
یک صد سال اعتماد مــردم اســت ،به کشور
تقدیم کرد .وی افزود :بسیاری از واکسنهای
معتبر کووید  ۱۹در دنیا حاصل همکاری دو
یا چند کشور است .انستیتو پاستور ایران هم
باتوجه به سابقه دو دهه همکاری که با کوبا
داشته است ،واکسنی را با انستیتو فینالی
کوبا تولید کرد که کارآزمایی آن هم در کوبا
و هم در ایران انجام شد .بیگلری با بیان این
که نتایج کارآزمایی فاز سوم واکسن در ایران
که از اردیبهشت ماه در هشت کشور روی
 ۲۴هزار نفر آغاز شده بود ،در هفته جاری
تحلیل نهایی شد و مطالعه به پایان رسید،
گفت :نتایج تحلیل و آنالیز نهایی مطالعه
واکسن پاستوکووک ،فراتر از چیزی بود که
میتوانستیم پیشبینی کنیم و نشان داد که
واکسن تقریبا در نزدیک به  ۱۰۰درصد افراد

توانسته آنتیبادی خنثیکننده ویــروس را
تولید کند که این موضوع خبر بسیار خوبی
بود و در کمتر واکسنی از دنیا میتوان این
نتیجه را مشاهده کرد .وی گفت :همچنین
واکسن پاستوکووک توانسته در بیش از ۹۵
درصد موارد از بیماری شدید و بستری شدن
پیشگیریکندکهاینهمفراترازچیزیبودکه
قبال فکر میکردیم .زیرا واکسن مانند کمربند
ایمنیدررانندگیکارمیکند.کمربندایمنی
جلوی تصادف را نمیگیرد ،اما اگر تصادف رخ
داد ،شدت ضایعه را کم میکند .همین که این
واکسن توانست در بیش از  ۹۵درصد موارد از
فرم شدید بیماری پیشگیری کند ،خبر بسیار
خوبی است.

ازدواج (رویداد)

طالق (رویداد)

میزان طالق متاهلین(درصد)

سال 1396

610756

180637

8.4
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554281
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8.1
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8.5
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8.2
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-
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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در
کشور خبر داد و گفت :ثابت شده است که اگر این
بیماری و کووید 19همزمان در کسی رخ دهد،
بیماری شدیدتر و مرگبارتری خواهد شد .دکتر
محمدمهدی گویا درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا
در کشور ،گفت :مــوارد آنفلوآنزا در کشور در
حال افزایش است و تاکنون بیش از  ۲۰۰مورد
ثبتشده با تایید آزمایشگاهی به ما گــزارش
شــده اســت .وی اف ــزود :البته در زمینه مــوارد
آنفلوآنزا هنوز به حد آستانه هشدار نرسیدهایم،
اما به نظر میآید که به زودی به این حد آستانه
میرسیم .راههای پیشگیری از آنفلوآنزا کامال
مشابه پیشگیری از کووید ۱۹است .گویا تاکید
کرد :ما از همراهی این دو بیماری یعنی آنفلوآنزا
و کووید ۱۹نگرانی داریم .ثابت شده که اگر این
دو بیماری همزمان در کسی رخ دهد ،بیماری
شدیدتر و مرگبارتری خواهد شد .وی گفت:
اکنون آنفلوآنزای فصلی نوع  H3N2شایع است
و توصیه ما این است که موارد پیشگیرانه مانند
شستن مــداوم دســت ،حفظ فاصله فیزیکی،
استفاده از ماسک و ...رعایت شود.

آیا هند کرونا را شکست داد؟
مسئوالن بهداشتی هند بهتازگی خبر دادهاند که
این کشور ،کمترین میزان ابتال به کووید ۱۹-را
در  ۵۴۳روز گذشته ثبت کرده است .رویترز در
گزارشی دراینباره آورده است :کشور هند روز
گذشته 7هــزار و  ۵۷۹مــورد ابتالی جدید به
ویروس کرونا را گزارش کرده که به گفته مسئوالن
بهداشتی ،کمترین میزان در یک ســال و نیم
گذشته است و احتمال داده میشود که کاهش
تعداد مبتالیان به کــوویــد۱۹در ایــن کشور به
دلیل واکسیناسیون و آنتیبادیهای ناشی
از ابتالی قبلی باشد .هند یکی از کشورهایی
بود که از شیوع کرونا به شدت آسیب دید و حاال
توانسته است کمترین میزان ابتال به کرونا را
ثبت کند و این درحالیاست که در هفتههای
اخــیــر در ای ــن کــشــور۱/۳۵مــیــلــیــارد نفری،
جشنوارههای بزرگی برگزار شده است .یک مدیر
سابق موسسه ملی اپیدمیولوژی در این کشور
نیز میگوید :حتی پس از این مراسم ،افزایش
شدیدی را در تعداد مبتالیان به کووید ۱۹شاهد
نبودیم و به نظر میرسد به دالیــل مختلفی که
الزم است بررسی شود ،اکنون در شرایط امنی
قــرار گــرفــتـهایــم .گــزارشهــا حاکی اســت ۸۱
درصــد از  ۹۴۴میلیون بــزرگســال ایــن کشور
حداقل یک دوز واکسن زده و  ۴۳درصد دو دوز
واکسن را تزریق کردهاند .در این کشور در عین
حال واکسیناسیون بــرای افــراد زیــر  ۱۸سال
هنوز آغاز نشده است .به گزارش ایندیپندنت،
هند تاکنون بیش از ۳۴/۵میلیون مورد ابتال
به کووید ۱۹گزارش داده است که آن را پس از
ایاالت متحده در رتبه دوم قرار میدهد .اگرچه
گفته میشود تعداد فوتیها در هند بسیار بیشتر
از آمار رسمی است.

فوت  ۵۵۲نفر بر اثر برقگرفتگی
از ابتدای سال
در هفتماهه نخست امسال  ۴۹۷نفر مــرد و
 ۵۵نفر زن به دلیل برقگرفتگی فوت کردند.
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در این مدت
بیشترینآمارتلفاتبرقگرفتگیدرتیرماهبا۱۰۵
فوتی و کمترین آمار با  ۴۶فوتی در فروردین ثبت
شده است .بر اساس این گزارش در هفتماهه
امسال استانهای تهران با  ،۸۳خوزستان با
 ،۴۷خراسان رضوی و فارس با  ۳۷بیشترین و
استانهایکهگیلویهوبویراحمدبادو،ایالمباسه،
زنجان و خراسان جنوبی با  ۵فوتی کمترین آمار
تلفات را داشتهاند .این آمار در استان چهارمحال
وبختیارینیزصفرگزارششدهاست.

