درباره واردات احتمالی واکسن مورد تأیید کوواکس شفافسازی شود

پنجشنبه  25دی 1399
وطنامروز شماره 3124

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامهای به رئیسجمهور با تاکید بر لزوم ممنوعیت ورود واکسن از  ۳کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه ،اعالم کرد
واردکنندگان واکسن خارجی باید ابتدا واکسن را روی خود و خانوادههایشان تست کنند و در صورت تایید بیضرر بودن ،آن را در اختیار مردم قرار دهند.
تالشهای ارزنده دانشمندان و محققان داخلی در تولید واکسن کرونا باید پاس داشته شود ،چرا که واکسنهای آمریکایی ،فرانسوی و انگلیسی قابل اعتماد نیستند.

اجتماعی

اخبار

احضار و بازداشت شهرداران
 ۲منطقه تهران

حضوریشدن دبیرستانهای کمتر از
 ۵۰دانشآموز مناطق آبی از اول بهمن

ب��ه گفت��ه مدی��رکل دفت��ر دوره دوم نظ��ری وزارت
شوپرورش ،جمعیت دانشآموزی در  ۲۸۴۱دبیرستان
آموز 
در کل کش��ور کمتر از  ۵۰نفر است ،لذا در صورتی که این
مدارس در مناطق با وضعیت آبی قرار داشته باشند ،میتوانند
از ابتدای بهمنماه برابر بخشنامه ابالغی ،نسبت به دایر کردن
کالسهای حضوری اقدام کنند .عباس سلطانیان به تعداد
دبیرستانهای کشور اشاره کرد و گفت :در کل کشور  ۱۲هزار
و  ۸۸دبیرستان با یک میلیون و  ۷۸۹هزار دانشآموز در حال
تحصیل داریم که در دوره دوم نظری در  ۴رشته به تفکیک
رش��ته ریاضی  14/87درصد ،علوم تجربی  38/91درصد،
ادبیات و علوم انس��انی  45/4درصد و رش��ته علوم ومعارف
اسالمی  0/82درصد در حال تحصیل هستند .وی همچنین
از فعالیت  ۱۶۳۸کانال در اپلیکیش��ن شاد در شاخه نظری
خبر داد که محتوای آموزشی آن توسط دبیرخانهها کشوری
دروس شاخه نظری تهیه و بارگذاری میشود.

پویش «سپاس رهبرم»
با امضای بیش از  ۱۰هزار پرستار

سازمان نظام پرستاری در بیانیهای اعالم کرد بیش از ۱۰
هزار پرستار با امضای پویش «سپاس رهبرم» ،حمایت خود را
از مواضع حکیمانه ،مقتدرانه و افتخارآفرین رهبر معظم انقالب
درباره واکسن کرونا و نیز مسائل زیربنایی حوزه مراقبتهای
پرستاری اعالم کردند .سازمان نظام پرستاری در این بیانیه
آورده است« :ما پرستاران نهتنها از مواضع اخیر رهبر معظم
انقالب در زمینه واکس��ن کرونا و نیز مسائل اساسی حوزه
پرستاری و زیربناهای عظیم نظام سالمت حمایت میکنیم،
بلکه خود را مجری ،مدافع و عامل به فرامین و منویات رهبر
عزیزمان میدانیم و میدانیم که واکس��ن به طور عام عامل
پیشگیری است اما واکسن داخلی کرونا در این شرایط عامل
«افتخار و اقتدار ملی و عامل تضمین سالمت آحاد ملت و
بویژه نیروی انسانی در نظام سالمت» است .مواضع حکیمانه،
دلسوزی و توجه ویژه رهبری معظم انقالب به دانشمندان
تولید واکسن ،سالمت تضمینش��ده آحاد مردم و توجه و
تاکید ایشان به رسیدگی تخصصی به تعداد و شرایط سرمایه
انسانی در حوزه مراقبتهای پرستاری ،عامل اصلی پیشران،
پیشبرن��ده و «موتور محرکه قدرت ما میتوانیم» اس��ت.
بنابراین با تمام وجود به معظمله و مواضع حکیمانه ایشان
افتخار و از آن حمایت میکنیم و به خود و آحاد ملت عزیز
ایران برای داشتن چنین رهبر دلسوز ،زمانشناس و مقتدری
تبریک میگوییم».

افزایش ترددها نسبت به سال گذشته

نیروی انتظامی از افزایش  ۴درصدی تردد خودروها در روز
سهشنبه ( ۲۳دی) نسبت به تاریخ مشابه سال قبل خبر داد
و شمار موارد اعمال قانون کرونایی در این روز را نیز بیش از
 ۲۱۷هزار دستگاه خودرو اعالم کرد .به گزارش «وطن امروز»،
روز سهشنبه میزان تردد خودروها در جادهها کشور از روند
کاهشی خود در مقایسه با روز مشابه سال قبل خارج شد و
 ۴درصد نسبت به تاریخ مشابه سال  ۹۸افزایش داشته است.
نیروی انتظامی تعداد تذکرهای لسانی مطرحشده از سوی
مامورانش به رانندگان خودروها را نیز  ۲۰هزار و  ۴۸مورد در
این روز دانست و اعالم کرد از ادامه سفر راننده و سرنشینان
 ۱۰هزار و  ۵۲۳دستگاه خودروی سواری در سهشنبه هفته
جاری جلوگیری شده و آنان به مبدا خود بازگشتهاند.

درمان افسردگی را جدی بگیرید

یک روانشناس گفت :افسردگی یک اختال ل ناتوانکننده
است که احتمال درمان آن باالست و نیاز است حتما درمان
شود ،در غیر این صورت میتواند کل زندگی فرد را تحت
تاثیر قرار دهد ،چنانچه افراد مش��اوره افسردگی را جدی
بگیرند و به درمان افسردگی بپردازند ،میتوانند از عوارض
افسردگی جلوگیری کنند .دکتر شقایق درویشی با اشاره
به موضوع مهم افسردگی و توجه به تسریع در درمان آن
گفت :افس��ردگی از آن دسته مشکالت و اختالالتی است
ک��ه افراد ،بعد از قرار گرفتن در یک موقعیت اس��ترسزا،
نخستین تش��خیصی که به ذهنشان میرسد ،افسردگی
اس��ت اما واقعیت چیز دیگری اس��ت و هر بیحوصلگی،
غمگینی و بیانگیزگی نش��انه افس��ردگی نیست و نیاز به
تشخیص دکتر متخصص در همین زمینه است .به گفته وی،
کاربرد درمانهای ترکیبی ،رواندرمانی فردی ،دارودرمانی و
خانوادهدرمانی احتمال بهبود را بیشتر میکند ،زیرا محیط
ناآرام ،روند بهبود را بسیار کند یا در بعضی موارد غیرممکن
میکند اما تش��خیص بموقع و درس��ت ،فرد افسرده را به
درمان نزدیک میکند .این روانشناس ادامه داد :افسردگی
در طوالنیمدت میتواند موجب بروز مش��کالتی از قبیل
غمگینی ،خلق پایین ،بیخوابی یا پرخوابی ،احساس گناه،
بیارزشی ،عدم توانایی در تمرکز ،مشکل در تصمیمگیری،
خستگی ،پروراندن افکار خودکشی در سر و احساس پوچی
و کاهش عملکرد در حوزههای شغلی و تحصیلی شود.

دیروزشاخصآلودگیهوادرشمالتهران فراتراز ۲۰۰رفت

شهرداران مناطق  ۲و  ۸شهرداری تهران به مراجع قضایی
احضار شدند و شهردار منطقه  ۸بازداشت شد .روز گذشته
البته رسانههای رسمی از قول منابع آگاه گزارش دادند مهناز
استقامتی شهردار منطقه  ۸و حسن رحمانی شهردار منطقه
 ۲هر دو بازداشت شدهاند .بر اساس شنیدهها افراد دیگری
هم دستگیر شدهاند .هنوز از جزئیات این دستگیری خبری
منتش��ر نشده اس��ت .مدیرا ن شهری میگویند در تالشند
هر چه سریعتر مشکل را برطرف کنند .در پی این موضوع
رئیس شورای شهر تهران درباره ماجرای دستگیری شهردار
منطقه  ۲تهران گفت :شهردار منطقه  ۲به دادگاه احضار شده
است .محسن هاشمی در گفتوگو با فارس درباره ماجرای
دستگیری شهردار منطقه  ۲گفت :بر اساس پیگیریهایی
که من انجام دادهام خبر دستگیری صحیح نیست .وی افزود:
ماجرا در حد احضار بوده و جزئیاتی درباره علت این موضوع
هنوز به دس��تمان نرسیده اس��ت .با وجود ادعای محسن
هاشمی ،برخی منابع اصرار داشتند حسن رحمانی ،شهردار
منطقه  ۲بازداشت شده است .وی درباره شهردار منطقه ۸
اظهارنظری نکرد و خبرگزاریها بازداشت مهناز استقامتی
شهردار منطقه  ۸را حتمی دانستند.

هشدارمتخصصانوکارشناساننسبتبهسوءمدیریتدولتدرکنترلآلودگیهوا

خاموش نکنید ،تعطیل کنید!
گروه اجتماعی :با وجود اضطراری شدن وضعیت هوای تهران و سایر
کالنشهرها ،دولت همچنان سیاست انفعالی در پیش گرفته و حتی
حاضر نیست برای نجات جان مردم ،شهرهای آلوده را تعطیل کند.
ن امروز» ،بنا به گفته متخصصان و کارشناسان
به گزارش «وط 
زیان آلودگی هوا کمتر از کرونا نیست و وجود مواد آالینده و ذرات
س بیماران
معلق در هوا و تاثیر آن روی افراد موجب افزایش تما 
قلبی و عروقی با اورژانس کشور شده است.
شاخص کیفیت هوا دیروز روی عدد ۹4قرار گرفت تا هوای تهران
برای همه افراد جامعه همچنان آلوده گزارش شود .شاخص کیفیت
هوا در روز چهارشنبه ب ه طور میانگین روی عدد  169قرار داشت
و هوای تهران آلوده بود و حتی در برخی ساعات غلظت آالیندهها
بشدت افزایش یافت و در برخی نقاط شاخص از مرز  ۲00هم عبور
کرد .تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا  15روز هوای پاک،
 182روز هوای قابل قبول 90 ،روز هوای ناس��الم برای گروههای
حساس جامعه و  12روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ،پایتخت  25روز
هوای پاک 206 ،روز هوای قابل قبول 63،روز هوای ناسالم برای
گروههای حساس و  5روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس تهران گفت :فقط در یک روز
ناسالم  ۵۲۴بیمار قلبی و همچنین  ۲۲۴بیمار تنفسی در تهران با
اورژانس تماس داشته و به بیمارستان منتقل شدهاند ،در حالی که
نسبت به مدت مشابه هفته ابتدایی دیماه در تعداد بیماران قلبی
 ۱۰درصد و در بیماران تنفسی  8/5درصد رشد را شاهد هستیم.
به گفته کارشناسان ،دولت باید برنامه بلندمدت برای مقابله با
آلودگی هوا داشته باشد اما در شرایط اضطرار باید اقدام به تعطیلی
تهران و کالنشهرهای آلوده کند ولی مسؤوالن دولتی نهتنها کاری
برای رفع آلودگی نمیکنند ،بلکه حاضر نیستند برای نجات جان
مردم ،روزهای آلوده را تعطیل اعالم یا محدودیت ویژه اعمال کنند.
علیرضا زالی ،فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در این
باره گفت :متأسفانه در تهران با بستهای از آالیندهها روبهرو هستیم
که هر یک آثار تخریبی بر روی ش��هروندان دارد .موضوع ارتباط
آلودگی هوا و شیوع ویروس کرونا براساس مطالعات جهانی مشخص

شده است .بیتردید همزمانی کرونا با هر نوع بیماری تنفسی قطعا
در شیوع آن تأثیرگذار خواهد بود بویژه درباره ذرات کمتر از 2/5
میک��رون که مطالعات ارتباط میان این بیماری و آالیندگی را به
اثبات رسانده است .وی افزود :آلودگی هوا در افرادی که بیماریهای
زمینهای تنفس��ی دارند بویژه اف��راد دارای بیماریهای آلرژیک و
آسم باعث میشود بیماری آنها شعلهور شود و همزمان خطر ابتال
و مرگومی��ر را افزایش میده��د .وی ادامه داد :پدیده اینورژن یا
وارونگی هوا در روزهای اخیر بهگونهای پیش رفته که الیه وارونگی
به میزان زیادی ارتفاعش با سطح زمین کاهش پیدا کرده و به ۲۰۰
متر رسیده است .در چنین شرایطی با توجه به اینکه ویروس کرونا
نسبتا سنگین است ،زمان بیشتری در پیرامون قرار میگیرد و بقای
آن افزایش پیدا میکند ،بدین ترتیب احتمال شیوع و ابتال افزایش
مییابد .وی تأکید کرد :در این شرایط همه افراد از جمله افراد سالم
در خطر هستند اما بیماران تنفسی ،قلبی و افراد مبتال به بیماریهای
زمینهای تنفسی بویژه کودکان مبتال به آسم و افراد مسن بیشتر در
معرض خطر قرار دارند .فرمانده ستاد مدیریت کرونای استان تهران
گفت :در تهران با تنوع آالیندهها نیز مواجه هستیم به شکلی که

دیاکسید گوگرد ،ازون ،مونوکسید کربن و ذرات معلق وجود دارد
که هر یک آثار تخریبی بر شهروندان دارند .در حقیقت در تهران
با بستهای از آالیندهها روبهرو هستیم .وی افزود :نهادهای اجرایی
باید در این حوزه مشارکت داشته باشند ،چرا که شهروندان با توجه
به مشکالت اقتصادی ،معیشتی و ...مجبور به حضور در سطح شهر
هستند و در این میان افراد پرخطر که بیماریهای زمینهای دارند،
خانمهای باردار و افراد مبتال به بیماریهای قلبی نباید از منزل خارج
شوند .هر گونه فعالیت ورزشی و فعالیتهای انفرادی باید متوقف
و تعطیل شود .باید عدم خروج از منزل به جز در موارد ضروری به
عنوان تنها راهبرد فعلی در دستور کار شهروندان قرار گیرد ،البته
درباره اقدامات مداخلهای همچون تعطیلی باید توسط دستگاههای
اجرایی تصمیمگیری شود .قطعا تعطیلی چند روزه میتواند به این
شرایط کمک کند اما این موضوع نباید منجر به خروج شهروندان
از شهرها شود.
■■خاموشی گسترده

در این میان برق مش��ترکان خانگی در مناطق ،۶ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
 ۱۳ ،۱۰ ،۹و  ۱۴شهر تهران و همچنین شهرهای قدس ،شهریار،

چرا تعطیل نمیکنید؟

رئیس فراکسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه استانداری تهران دارای اختیاراتی است که میتواند در
مواقع ضرور چون زمانی که شاخص آلودگی هوا به درجهای برسد که سالمت شهروندان تهدید شود ،تصمیمگیری کند ،گفت:
استانداری اعالم میکند سهشنبهشب با بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوا ،کمیته اضطرار تشکیل و پیشنهاد تعطیلی تهران
نیز به وزارت بهداشت اعالم شد تا برای تعطیلی تهران تصمیمگیری شود ،در حالی که خود استانداری اختیار تعطیلی را دارد
و اینکه چرا تعطیل نکرده است ابهامبرانگیز است .سمیه رفیعی در گفتوگو با «وطن امروز» به تعطیلی شهرها زمانی که
آلودگی هوا از مرز قرمز عبور میکند ،اشاره کرد و اظهار داشت :طبق پروتکلهای بهداشتی شاخص جهانی ،چنانچه آلودگی
هوا از حد مجاز عبور کند شهر باید تعطیل و در زمان بحرانی حتی تخلیه شود اما مسؤوالن متاسفانه نه توجهی به رفع حل
معضل آلودگی هوا میکنند و نه در زمان اضطرار آلودگی هوا شهر را تعطیل میکنند .وی در ادامه خاطرنشان کرد :دولت
ی در زمینه تعطیلی شهر ،سلیقهای رفتار
به جای یافتن راهکارهای درست و اصولی برای کاهش آلودگی هوا یا تصمیمگیر 
میکند و نسبت به این امر بیتوجه است .رفیعی افزود :اکنون که شهروندان تهرانی و ساکنان برخی مراکز شهری در شرایط
سخت آلودگی هوا قرار دارند ،مسؤوالن باید تصمیمات عاجل آنگونه که سالمت مردم در این شرایط حفظ شود اتخاذ کنند.

رئیسانستیتوپاستورخبرداد

آم��ار روزان��ه قربانی��ان بیم��اری
درمان
«کووید »19-در کشور مدتی است به
زیر 100نفر رس��یده است ،با این حال کارشناسان بهداشت
معتقدند چنانچه آلودگی هوا در تهران و مراکز شهرها افزایش
یابد ،محدودیتهای کرونایی کم یا حذف شود و مردم نسبت
به رعایت پروتکلهای بهداشتی کمتوجه شوند ،افزایش آمار
جانباختگان و مبتالیان به کرونا در کشور دور از انتظار نیست.
به گزارش« وطن امروز» ،سخنگوی وزارت بهداشت دیروز از
شناسایی ۶هزار و  ۳۱۷بیمار جدید مبتال به «کووید»19-
در کشور طی  ۲۴ساعت خبر داد .سیماسادات الری گفت:
از  ۲۳تا  ۲۴دی بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی ۶
هزار و  ۳۱۷بیمار جدید مبتال به «کووید »19-در کش��ور
شناسایی شدند که  ۶۵۳نفر از آنها بستری شدند .وی گفت:
مجموع بیماران «کووید »19-در کش��ور به یک میلیون و
 ۳۰۵هزار و  ۳۳۹نفر رس��ید .س��خنگوی وزارت بهداش��ت
همچنین افزود :متاس��فانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۹۷
بیمار «کووید »19-جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۵۶هزار و  ۴۵۷نفر رسید .وی
ادامه داد :خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۹۴هزار و ۳۸۸
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
به گفته وی ۴۴۶۹ ،نفر از بیماران مبتال به «کووید »19-در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .به گفته

■■تکیه بر باد

اس��تاندار تهران با اشاره به سهم  ۱۷درصدی آالیندگی هوای
تهران توسط پاالیشگاهها ،نیروگاهها و صنایع ،بر لزوم ارائه جدول
خاموش��یهای تهران تأکی��د کرد و گفت :براس��اس پیشبینی
سازمان هواشناسی برای روزهای آینده وزش باد را خواهیم داشت،
این موضوع کمک میکند هوای آلوده زدوده ش��ود .انوش��یروان
محسنیبندپی در جمع خبرنگاران درباره افزایش آالیندگی هوا و
تمهیدات استانداری تهران برای این وضعیت گفت :همه عواملی
که مربوط به کاهش خطر بوده ،مدنظر قرار گرفته و تمهیدات الزم
اتخاذ ش��ده است .وی افزود :ساعت  ۱۹:۳۰سهشنبه شب جلسه
کمیته اضط��رار آلودگی هوای تهران تش��کیل و تمهیدات الزم
اندیشیده ش��د اما درباره تعطیلی ،ما پیشنهاداتمان را به وزارت
بهداشت انعکاس دادیم ولی تعطیلی پایتخت موضوعی است که
باید در جلسه هیأت دولت توسط وزیر بهداشت پیشنهاد شود و
در آن جلس��ه تصمیمگیری الزم انجام شود .وی در پاسخ به این
سوال که تمام تمهیدات سهشنبه در جلسه قبلی کمیته اضطرار
آلودگی هوا اتخاذ ش��ده اما وضعیت آلودگی هوا بحرانیتر ش��ده
است و آیا نیاز به اتخاذ تصمیمی جدیتر وجود ندارد ،گفت :بعد از
جلسه کمیته اضطرار در هفته گذشته با وزش باد در تهران مواجه
شدیم که شرایط هوا را در آستانه پاک قرار داد .براساس پیشبینی
سازمان هواشناسی برای روزهای آینده نیز چنین شرایطی وجود
خواهد داشت .بیتردید تعطیل کردن تهران شرایط خاصی دارد و
باید جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد .محسنیبندپی در
پاسخ به سوالی درباره قطع برق در شهر تهران بدون اطالعرسانی
گفت :متأسفانه روز سهشنبه این موضوع رعایت نشد و قطعی برق
بدون اطالعرسانی به شهروندان انجام شده است .استاندار تهران بار
دیگر درباره افزایش آلودگی شهر تهران ،بر عدم استفاده از مازوت
توسط صنایع در این استان تأکید کرد و افزود :برخی نیروگاهها و
صنایع با افزایش مصرف گاز و معضل تأمین گاز ،تنها از گازوئیل
استفاده میکنند.
■■جان مردم در خطر است

این روزها مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستانها به دلیل
آلودگی مستمر هوا زیاد شده است ،طوری که آمبوالنسها در برخی
میادین شهرهای درگیر با آلودگی هوا آماده خدماترسانی به مردم
شدهاند .دکتر محمدصادق حسنوند ،رئیس مرکز تحقیقات آلودگی
هوا در این باره میگوید :مطالعات نشان میدهد هر سال حدود ۴۰
هزار نفر در کشور به دلیل مواجهه با ذرات کمتر از  ۲/۵میکرون در
هوا دچار مرگ زودرس میشوند که این تعداد معادل  ۱۰درصد کل
موارد مرگومیر در کشور است .بیشترین گروه حساس در مواجهه
با آلودگی هوا افراد س��المند هستند که سهم آنان در کشور طی
سالهای آتی حتی افزایش مییابد.
گفتن��ی اس��ت در ص��ورت عدم کنت��رل آالیندهه��ای هوا،
آسیبپذیری کش��ور در این زمینه بیشتر میشود و در حقیقت
تابآوری ما در مواجهه با آلودگی هوا ،بشدت کاهش مییابد.
آلودگی هوا نهتنها سالمت مردم را به مخاطره میاندازد ،بلکه
هزینههای س��رباری نیز بر حوزه سالمت ،به دلیل افزایش نیاز به
خدمات مراقبتی و بهداشتی و فوریتهای پزشکی -که برای جمعیت
تحت تاثیر انجام میشود -تحمیل میکند .از طرفی روند غلظت
آالیندههای هوا در کش��ور نگرانکننده اس��ت ،چرا که با افزایش
جمعیت سالمندان کشور در سالهای پیش رو میزان آسیبپذیری
ما در مواجهه با آلودگی هوا نیز بشدت افزایش میدهد.

وزیربهداشتهشدارداد

تولید واکسن کرونای ایرانی -کوبایی
رئیس انس��تیتو پاستور ایران گفت :کوبا یکی از معدود
کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن بسیار پیشرفته
است و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بوده که فناوری
تولید واکسن را به ایران انتقال داده است.
دکتر علیرضا بیگلری اظهار داش��ت :االن که واکس��ن
ی در انس��تیتو پاس��تور ایران س��اخته میشود،
هپاتیتب 
تکنولوژی آن از کوبا به ایران منتقل ش��ده و با آمدن این
واکس��ن ،نهتنها ایران قادر شد این واکسن را بسازد ،بلکه
قری��ب به اتف��اق مردم ایران هم با این واکس��ن در مقابل
هپاتیت بی واکسینه شدهاند .وی در ادامه خاطرنشان کرد:
واکس��ن کرونای کوبا منطبق بر واکسن ذاتالریه کودکان
اس��ت و به عنوان جزئی از واکسن پنوموکوک ،ایران وارد

مالرد و پرند در استان تهران در روز سهشنبه قطع شد .همچنین
برق برخی شهرهای استان گیالن ،البرز ،مرکزی ،اصفهان ،سمنان،
قم و اردبیل نیز قطع شده بود .توانیر دیروز اعالم کرد به علت مصرف
باالی گاز و برق خانگی ،سوخت به نیروگاهها نرسید و خاموشیهای
گسترده رخ داد .نکته جالب اینکه دیروز شرکت توزیع برق تهران،
برق برخی وزارتخانهها و س��ازمانهای دولتی مثل وزارت ورزش،
س��ازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان برنامه و بودجه و بانک
مسکن را به علت ضعف عملکرد در کاهش مصرف برق قطع کرد.
قطع برق سازمان حفاظت محیطزیست در حالی است که عیسی
کالنتری رئیس این سازمان به مردم توصیهکرده بود کمتر مصرف
کنند و اصالح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهند .وی حتی
به مردم توصیه کرد برای اینکه گاز و برق کمتری مصرف ش��ود،
لباس گرم بپوشند و فقط در تختخواب لخت شوند!

خیز جدید موارد سرپایی کرونا در کشور

ساخت واکسن کرونای مشترک با کوبا شد .در حال حاضر
 ۵تا  ۶ماه است که همکاری بین  ۲کشور از مراحل اولیه
طراحی واکسن ،آزمایش حیوانی و کارآزمایی بالینی آغاز
شده و در فازهای یک و دو انسانی آن در کوبا مشخص شد
این واکسن بسیار ایمن است و ن ه تنها هیچ عوارضی نداشت،
بلکه کارایی بس��یار چشمگیری نیز داشت .بیگلری تاکید
کرد :چون اطمینان داریم که فازهای یک و دو کارآزمایی
بالینی این واکسن در کوبا هیچ عارضهای نداشته ،میتوانیم
مطمئن باشیم که فاز سوم کارآزمایی آن نیز که به صورت
همزمان در ایران و کوبا انجام میشود ،نتایج بسیار خوبی
خواهد داشت و پس از آن میتوانیم وارد فاز واکسیناسیون
عمومی شویم.

وزیر بهداش��ت با تاکید بر پرهیز از هر گونه عادیانگاری و
سادهانگاری از سوی مردم و مسؤوالن نسبت به کاهش موارد
بیماری کرونا در کشور و با بیان اینکه این عادیانگاری همکاران
ما را نگران کرده است ،گفت :متاسفانه مواردی را از خیز جدید
بیماری در کشور بویژه در موارد سرپایی بیماری میبینیم که این
موارد میتواند بعد از چند روز به افزایش موارد بستری و همچنین
افزایش موارد مرگومیر منجر شود .دکتر سعید نمکی گفت:
درباره ویروس جهشیافته اروپایی با منشأ انگلیسی و بریتانیایی
به جز آن  5موردی که قبال گزارش کردیم ،موارد جدیدی در
کشور گزارش نشده است .در مجموع گزارش جدیدی از کیس
مبتال به ویروس جهشیافته در کش��ور دریافت نکردهایم .وی
افزود :در استان مازندران هم بررسی مفصلی کردیم که مبادا

مرگ ۹۷نفر و شناسایی  ۶۳۱۷بیمار جدید در ۲۴ساعت

آمار کرونا تحت تأثیر آلودگی
وی ،در حال حاضر بر اساس آخرین تحلیلها  ۷شهرستان
ساری ،آمل ،فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در استان مازندران و
بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار
دارند .سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت :همچنین
 ۳۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ب��ا بی��ان اینک��ه کاهش
محدودیته��ای کرونایی در مناطق نارنج��ی و قرمز اتفاق
نمیافتد ،گفت :نگرانیهایی درباره ویروس جهشیافته کرونا
وجود دارد و هر گونه کاهش سطح مراقبتهای بهداشتی در
س��طح جامعه میتواند خطرساز باشد و ما را به سمت خیز
جدید بیماری سوق دهد .سیماسادات الری گفت :زمانی که

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 19دی

6251

85

581

6251

 20دی

5924

82

456

8812

 ۲۱دی

5968

71

417

7421

 ۲۲دی

6208

91

642

6849

 23دی

6408

98

683

6720

 ۲۴دی

6317

97

653

5932

جهش داخل کشوری از این ویروس داشته باشیم که خوشبختانه
گزارشی در این زمینه نگرفتیم .وزیر بهداشت در ادامه با تاکید
بر پرهیز از هر گونه عادیانگاری و سادهانگاری در کاهش موارد
کرونا در کشور ،گفت :به هموطنان عرض میکنم بهرغم اینکه
در نقشه کشور گسترش نقاط زرد و آبی را میبینیم اما بشدت
نگران خیز جدید بیماری هستیم .متاسفانه با آرامش خیالی که
در مردم در نتیجه کاهش مرگومیرها و بستریها به وجود آمده،
دوباره به سمت عادیانگاری و سادهانگاری میروند که همکاران
را بش��دت نگران کرده است .وی گفت :متاسفانه مواردی را از
خیز جدید در کشور بویژه در موارد سرپایی بیماری میبینیم
که این موارد میتواند بعد از چند روز ،به افزایش موارد بستری
و بعد از آن به افزایش موارد مرگومیر بدل شود.
فوتیهای روزانه کرونا در کش��ور به نزدیک  ۵۰۰نفر رسیده
بود ،مهمترین اقدام اجرای محدودیتهای سختگیرانه بود که
با همکاری مردم و مسؤوالن و همه اصناف اجرایی شد .البته
شاید بهترین روش برای وزارت بهداشت این باشد که بگوییم
محدودیتهای ش��دید ادامه یابد اما این محدودیتها از نظر
اقتصادی و حتی اجتماعی باعث آسیبهای فراوانی میشود.
از طرفی باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر همراهی مردم
کم شود ،دوباره به روزهای سخت گذشته برمیگردیم .وی با
بیان اینکه کاهش محدودیتها فقط در مناطق زرد و آبی کرونا
اجرا میشود که میزان بستری کمتری دارند ،به ایسنا گفت:
قرار نیست محدودیتها در مناطق نارنجی یا قرمز کم شود.
الری گفت :همچنین پروتکلهای سختگیرانهای برای مشاغل
پرخطر در نظر گرفته میشود؛ به طور مثال انجام تستهای
تشخیص سریع برای کارکنان تاالرها و کنترل کد ملی افراد
از نظر انجام تس��ت کرونا و مثبت بودن یا نبودن تست آنها.
وی همچنین اظهار کرد :نگرانیها درباره ویروس جهشیافته
کرون��ا نیز وجود دارد و هر گونه کاهش س��طح مراقبتهای
بهداشتی در سطح جامعه میتواند خطرساز باشد و ما را به
سمت خیز جدید بیماری سوق بدهد .با این حال ،مهمترین
نکته همکاری مردم و مسؤوالن و اصناف است و تا زمانی که
واکسیناس��یون همگانی علیه کرونا انجام نشود ،باید رعایت
پروتکلهای بهداشتی را مدنظر داشته باشیم.

