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یک توئيت

المبدا به مرزایران رسید

«

»

گونهجدیدویروسکروناازپرووآمریکابهترکیهوقطررسیدهاست؛ گونهایبهنام«المبدا»کهب هگفتهعضو
کمیتهملیواکسن،قدرتسرایت وکشندگیبیشتریداردواحتماالبایدخودمانرابرایورودشبهکشورآمادهکنیم

رسانه های جهان

شینهوا :چین در
ماه گذشته(تیرماه)
فــقــط  328م ــورد
جـــدیـــد ابـــتـــا بــه
کووید 19ثبت کرده
است .این تعداد تقریب ًا برابر تعدادکل
موارد مثبت کووید در کل کشور طی
 5ماه قبل از آن است.مقامات چینی
میگویند مــوارد جدید ابتال همه از
گونه دلتا یا همان هندی است .کشور
چین یکمیلیارد و400میلیون نفر
جمعیت دارد.
یــــــورونــــــیــــــوز:
شــبــکــه اجــتــمــاعــی
تــــوئــــیــــتــــر قــصــد
دارد بــا هــمــکــاری
دو خـــبـــرگـــزاری
رقــیــب بینالمللی یعنی رویــتــرز
و آسوشیتدپرس ،اطــاعــات غلط و
اخبارجعلی منتشرشده در شبکه
پیامرسانی خود را حذف کند .رویترز
و آسوشیتدپرس در قالب این تفاهم
و همکاری ،اطالعات بیشتر و سوابق
قــابــل اســتــنــادی را دربـــاره اخــبــار و
اطالعاتی که حجم باالیی از توئیتها
را به خود اختصاص دادهاند ،منتشر
خواهند کرد .در پی افزایش فشارهای
جهانی برای حذف محتواهای کذب
از شــبــکـههــای اجــتــمــاعــی ،توئیتر
امیدوار است با این اقــدام بتواند با
انتشار اطالعات گمراهکننده و اخبار
جعلی مقابله کند.

وضعیت دیروز یکی از بیمارستان های تهران

کشور سوئد که اکنون روزهــای بدون
ماسک را می گذراند ،مرگ و میر کرونا
را تقریبا به صفر رسانده است

مصطفی عبدالهی -ووهـــان چین ،آلفای
انگلیس ،بتای آفریقا ،گامای برزیل ،دلتای هند
و حــاال المبدای پــرو؛ انگار ویــروس کرونا قصد
نداردبیخیالجهشهایششودوتامیخواهیم
دردهای قبلیمان را درمان کنیم ،زهر تازهای به
جانمانمیریزد.
▪ماجرایسویهالمبداچیست؟

المبدا ( )lambdaیکی از تازهترین جهشهای
کروناست که سازمان بهداشت جهانی آن را در
فهرست جهشهای طبقهبندیشده قرار داده
و دربــاره شیوع آن ابراز نگرانی کرده است .این
سویه نخستینبار دسامبر سال 2020در کشور
پرو شناسایی شد اما هماکنون بیش از 41کشور
دنیاباآندستبهگریبانشدهاند.
▪مقاومتردربرابرواکسن

هرچند هنوز نتایج مطالعات علمی دربــاره
ایــن سویه قطعی نیست ،امــا برخی محققان
هشدارهایی دربــاره شیوع آن دادهانـــد .طبق
گزارش خبرگزاری استرالیایی ()perthnow
یکویروسشناسمطرحژاپنیهشداردادهاست
که المبدا که بیشتر در آمریکای جنوبی گسترش
یافته ،نسبت به نسخه اصلی ویــروس که برای
اولینبار در ووهان چین شناسایی شد  ،دربرابر
واکسن بسیار مقاوم است .ویروسشناسان در
آزمایشهایخوددریافتهاندکهسهجهشرخداده
درپروتئینسنبلهویروسکروناوتبدیلآنبهسویه
المبدا،بهآنکمکمیکندتادربرابرخنثیسازی
آنتیبادیهای ناشی از واکسن مقاومت کند.
نیویورکتایمزهمگزارشدادهاستکهمطالعات
اولیه نشان میدهد واکسنهای مدرنا ،فایزر و
کروناواک ،روی المبدا تاثیر کمتری نسبت به
سویهاصلیدارنداماهمچنانموثرهستند.
آنها به این نتیجه هم رسیدهاند که دو جهش
اضافی مشاهده شده ،به المبدا کمک میکند
که بسیار عفونیتر و مسریتر از سویههای قبلی
باشد .اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این
سویه ،خطرناکتر از سویه دلتاست یا نــه ،اما
ایرانیهابیشترینزمانخودراصرففعالیتهای
مربوطبهرسیدگیومراقبتازخودمیکنند،ولی
بعدآننحوهگذرانوقتبینزنانومردانمتفاوت
است .طبق توضیح صمد احسانی ،کارشناس

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نتایج پژوهشی
را مشاهده کرده است که نشان میدهد ،گونه
المبداازهردوگونهآلفا(انگلیسی)وگاما(برزیلی)
مسریتراست«.ژائیرمندزریکو»،ویروسشناس
سازمان جهانی بهداشت نیز به دویچهوله گفته
اســت« :ما هیچ نشانهای مبنی بر اینکه سویه
المبدا تهاجمیتر باشد مشاهده نکردیم ،اما این
احتمال وجود دارد که مسریتر باشد» .عالوه بر
آن ،محقق ارشد دانشگاه توکیو گفته است که:
«المبدا میتواند تهدیدی بالقوه بــرای جامعه
بشریباشد».
مرور تجربههای یکساله اخیر نشان میدهد که
احتماال ما هم باید خودمان را برای ورود المبدا
بهکشورمانآمادهکنیم،همانطورکهسویههای
انگلیسی و هندی کشورمان را درنوردیدند،
احتماال قدرت سرایت باالی سویه المبدا ،بازهم
دامنگیر ما خواهد شد .اگرچه دکتر «عاطفه
عابدینی» ،دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹
گفته هنوز در کشور سویه المبدا مشاهده نشده،
اما این هشدار را هم داده است که «این سویه در
کشورهاییمانندآمریکاوترکیهگزارششدهاست
و اگر مراقب نباشیم و پروتکلها را رعایت نکنیم،
المبدامیتواندموجبعدیماباشد».
▪واکسیناسیوندرجهان؛فعال  14درصد

حاالکههمهمیدانیمتنهاراهرهاشدنازشراین
سویههای ناتمام ،واکسیناسیون است و به گفته
کارشناسان ،برای رهایی از این بحران جهانی،
باید حداقل  80درصد جمعیت جهان واکسینه

شوند ،خوب است که وضعیت واکسیناسیون
را هم مــرور کنیم .طبق آمارهای بینالمللی،
تاکنون(عصردیروز)فقط 14.8درصدجمعیت
جهان هر دو دوز واکسن و  28.6درصد نیز دوز
اول را دریافت کردهاند که تا رسیدن به پوشش
 80درصــدی فاصله زیــادی دارد .در کشور ما
هم روند واکسیناسیون سرعت گرفته و دیروز با
تزریق 505هزار دوز ،رکورد میزان تزریق روزانه
شکسته شد؛ اما هنوز فقط  2.8میلیون نفر از
هموطنمان واکسینه کامل شدهاند و 10.7
میلیوننفرهمدوزاولرادریافتکردهاند.

سرایت بیشتر ،امکان تشخیص کمتر
نگرانی دربــاره احتمال درگیر شدن کشور
با سویه المبدا را با دکتر «علیرضا ناجی»
در میان مـیگــذارم؛ رئیس مرکز تحقیقات
ویروسشناسیدانشگاهشهیدبهشتیوعضو
کمیتهملیواکسن.اومیگوید:هنوزاطالعات
متخصصاندربارهاینسویهجدیدزیادنیست
اما طبق گزارشهای اولیه ،المبدا به دلیل
جهشوتغییراتژنتیکیخاص،عالوهبرشیوع
باال و ایمنیگریزی زیاد ،حتی میتواند قدرت
تشخیصبیماریراهمدچارمشکلکند.
نظردکترناجیدربارهاحتمالوروداینسویه
جدید به کشور هم این است که :متاسفانه در
طول دوره مبارزه با کرونا ،ما همیشه به همه
سویههای جدید بــرای ورود به کشور بفرما

مرکز آمار ایران بررسی کرد

 ۲۴ساعتایرانیهاچطورمیگذرد؟
آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایــران ،این مرکز
بنابر وظیفه قانونی خود تهیه و طراحی طرح
گذران وقت را در سه دوره زمانی ۱۳۸۷ - ۸۸و
 ۱۳۹۳-۹۴و ۱۳۹۸ -۹۹باهدف دستیابی
به شیوه گذران وقت افراد جامعه ،شناخت نوع
و مــدت زمــان فعالیتهای انجام شــده توسط
آنها ،در مناطق شهری کشور به اجرا درآورده
است .بر اساس این گزارش ،متوسط بیشترین
زمــان صرفشده در طول روز به گــروه فعالیت
«رسیدگی و خودمراقبتی»از جمله خوابیدن،
خــوردن و آشامیدن ،مراقبتهای بهداشتی –
پزشکی ،سفر مرتبط با فعالیتهای رسیدگی و
خودمراقبتی با ۱۱ساعتو ۳۴دقیقهاختصاص
دارد.بهگزارشایسنا،بعدازآن«فرهنگ،فراغت،
رسانههای گروهی ،تمرینهای ورزشی» شامل
بازدیدازرویدادهایمکانهایفرهنگی،تفریحی
و ورزشــی ،سرگرمیها ،شرکت در ورزشهــا،

▪شاید 800فوتی،شایدهمبیشتر

آمــار تعداد مبتالیان و فوتیهای این روزها
هــم همچنان نــگــرانکــنــنــده اســـت .دیــروز
تست کرونای  39هــزار نفر دیگر مثبت شد
و  378هموطن دیگر را نیز از دست دادیــم.
نگرانکنندهتر اینکه ،دکتر طبرسی ،رئیس
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری،
در برنامه زنده تلویزیونی ،اینطور اعالم کرد
کــه «ســد سیستم بهداشتی کشور در حال
شکسته شدن است و در برخی مراکز  ۵۰نفر
در نوبت سیتیاسکن هستند ،یکشنبه
یکی از بدترین روزها از ابتدای کرونا تا االن را
داشتیم و متاسفانه  416هموطن را از دست
دادیم که اگر بخواهیم این عدد را اصالح کنیم،
حــدود  700-800نفر خواهد بــود! البته
معاون کل وزیر بهداشت هم دو روز قبل درباره
احتمال رسیدن به آمــار روزانــه  800فوتی
هشدار داده بود؛ اتفاقی که به نظر میرسد
با روند فعلی واکسیناسیون و رسیدن میزان
رعایت پروتکلها به زیر  40درصد ،چندان هم
بعیدنیست.

استفاده از رسانههای گروهی ،مطالعه در اوقات
فراغت ،تماشای تلویزیون ،گوش دادن به رادیو،
سفرمرتبطبافرهنگ،فراغت،رسانههایگروهی
و تمرینهای ورزشــی و ...با چهار ساعت و ۱۹
دقیقهقراردارد.
▪ایرانیها چقدر کار میکنند؟

همچنین «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای
مزد»شامل اشتغال در شرکتها ،نهادهای
دولتی و موسسات غیرانتفاعی ،اشتغال در
بنگاههایاقتصادیخانگیتولیدکاالها،اشتغال
در خانوارها و بنگاههای اقتصادی خانگی ارائه
خدمات،فعالیتهایفرعیووقفههایمرتبطبا
شغل،جستوجویشغل،راهاندازیشغل،سفر
و تردد مرتبط با شغل و ...دو ساعت و  ۴۶دقیقه
است که این مدت زمان برای مردان حدود چهار
ساعتو ۵۹دقیقهاست.
▪ ۳ساعتبرایکارهایخانگیبدونمزد

گزارش احسانی نشان میدهد که «خدمات
خانگی بــدون مــزد بــرای اعــضــای خــانــوار و

زدهایم و با توجه به شیوع
المــبــدا در  41کشور از
جمله ترکیه و قطر ،احتمال ورود آن به ایران
همدورازذهننیست.
عضو کمیته ملی واکــســن دربـــاره راهکار
جلوگیری از اشتباهات پنج مــوج قبلی و
ممانعت از ورود کشور به مــوج ششم کرونا
با ویــروس المبدا میگوید :بدونشک باید
در نگرشمان نسبت به کنترل کرونا اصالح
ساختاری اتفاق بیفتد و در غیر این صورت ،به
دلیلگردشبسیارباالییکهویروسکرونادر
جامعه ما دارد ،اگر المبدا هم وارد کشور شود
بعیدنیستکهاینرویوضعموجودسوارشود
وشرایطمانرابسیارسختترکند.

خانواده»شاملتهیهوآمادهکردنغذا،تمیزکردن
خانه،خریدکردنبرایاعضایخانوار،نگهداری
از گل و گیاه و حیوان خانگی و ...دو ساعت و ۵۱
دقیقهازخانوارهاوقتمیگیرد.
«معاشرت ،ارتباط ،مشارکت اجتماعی و آداب
و رسوم دینی» شامل صحبت کردن ،شرکت در
رویدادهای اجتماعی /فرهنگی جامعه ،نقش
داشتن در مسئولیتهای مربوط به شهروندی،
آدابورسومدینی،سفرتفریحی-زیارتیو...نیز
بایکساعتو ۳۶دقیقهبودهاست.
▪کار بدون مزد ولی داوطلبانه فقط ۲دقیقه

همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانهروز
مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد ،کارآموزی و
سایرکارهایبدونمزد»بادودقیقهاست.
نتایجاینبررسینشانمیدهدکهدربینمردان،
بعدازفعالیت«رسیدگیوخودمراقبتی»،متوسط
بیشترین زمان صرفشده در شبانهروز به ترتیب
مربوط به گروه فعالیت «اشتغال و فعالیتهای
مرتبط برای مزد» با چهار ساعت و  ۵۹دقیقه،
«فرهنگ،فراغت،رسانههایگروهی،تمرینهای
ورزشی» با چهار ساعت و ۳۵دقیقه و «معاشرت،
ارتباط،مشارکتاجتماعیوآدابورسومدینی»
بایکساعتو ۲۷دقیقهبودهاست.

5
گزیده

با شناسایی  3مورد مثبت کرونا
در ووهان

چین همه  12میلیون ساکن
ووهان را آزمایش میکند

خبرگزاری مطرح آمریکایی فوربس دیــروز در
گزارشی نوشت :مقامات چینی دیروز سهشنبه
اعــام کــردنــد کــه آزمــایــش کــوویــد 19را بــرای
همه  12میلیو ننفر ساکن شهر ووهــان انجام
مـیدهــنــد.مــقــامــات محلی روز دوشــنــبــه سه
مــورد جدید از نــوع کــرونــای دلتا را در ووهــان
تایید کردند که از اولین موارد از اواسط ماه مه
(اردیبهشت) به شمار م ـیرود .حاال یک مقام
شهری در نشستی خبری گفته است که آزمایش
کرونا در این شهر برای عفونتهای احتمالی
بدون عالمت برای تمام افراد انجام میشود .این
خبر حاکی است ،ووهان مرکز استان هوبئی و
ششمینشهرپرجمعیتچیناستکهحدود20
ماه قبل ویروس کرونا از آن جا به دنیا سرایت کرد.

قبض ۲۰هزارتومانیتلفنراماهانه
پرداختنکنیدقطعمیشود
به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکت
مخابرات ایران  ،صورتحساب تلفن ثابت یکماهه
شده است و اگر قبض پایان یک دوره بیش از ۲۰
هزار تومان باشد و پرداخت نشود ،تلفن به صورت
یـکطــرفــه قطع م ـیشــود .محمدرضا بیدخام
اظهارکرد :با توجه به اینکه صورتحساب تلفن
ثابت در دورههای یکماهه صادر میشود ،ضروری
استبرایجلوگیریازیکطرفهشدنخطوطتلفن،
مبالغ صورتحساب بهصورت ماهانه و در مهلت
زمانی تعیینشده از طریق سامانه تلفنی  ۲۰۰۰یا
سایت شرکت مخابرات ایران یا همچنین از طریق
تلفن همراه با کد دستوری ستاره  ۲۰۲۰مربع
پرداختشود.

کردوانی :تهران تا  ۵۰سال آینده
قابل سکونت نیست

پدرعلمکویرشناسیایرانبا
اشـــاره بــه ایـنکــه شهرهای
ایران یکی پس از دیگری در
حال خشک شدن هستند،
گفت :اکنون که آب در حال
تمام شدن است ،تازه به فکر
مصرف حجمی آن افتادهاند؛ در خوشبینانهترین
حالت تا  ۵۰ســال آینده شهرهای تهران ،کرج،
ورامین و اطــراف کامال خشک شده و اهالی این
شهرها برای بقا ناچار به مهاجرت میشوند .پرویز
کــردوانــی تصریح کــرد :حــال با سه فناوری دیگر
میخواهند مــردم را مدتی ســرگــرم کنند ،این
فناوریها شامل باروری ابرها ،استخراج آبهای
ژرف با  ۲۵۰۰متر حفاری در دل زمین و انتقال آب
دریاها به مراکز ایــران اســت ،که هیچکدام از این
روشها موثر نخواهند بود .وی گفت :ایران از نظر
اقلیمیکامالشبیهآمریکاست،ولیآنهابامدیریت
مصرفدرستکمآبیرا۵سالبهتاخیرانداختند،در
شرایط فعلی تنها راه حل موجود کشور مدیریت
صحیح مصرف آب است که آن هم خشکی را فقط
مدتیبهتاخیرخواهدانداخت.

محسن هاشمی به خودش نمره
 15داد   

محسن هاشمی در آخــریــن جلسه شــورا بــرای
چندمین نوبت به عملکرد خودش و شورای شهر
تهران نمره  15داد .او در چهارسال گذشته در
مسئولیت ریاست شورای شهر پایتخت به خودش
هر ســال همین نمره را داده بــود .او درایـنبــاره
گفت:توسعهحملونقلعمومیورفعآسیبهای
اجتماعی در شــورای پنجم تکمیل نشد.البته
نمیگویمکهاینکارهادرشورایپنجمبرزمینماند
بلکهمنظورمایناستکهایناقداماتتکمیلنشد.
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