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یک توئيت

گاردین در گزارشی نوشت :یک
گزارش سازمان بهداشت جهانی
روز پنجشنبه تخمین زد کــه از
 135میلیون پرسنل بخش های
بهداشت ،درمان و مراقبت جهان
بین  ۸۰تا  ۱۸۰هزار نفر احتماال
از ابتدای همه گیری ،جانشان را
بر اثر کووید 19از دست داده اند.

رسانه های جهان
دیلی میل :پژوهش
جــدیــدی در هلند
نشان داد که افــراد
واکسینهشده آلوده
به نوع دلتا کووید،
 63درصــد کمتر احتمال دارد که
اعضای خانواده خود را که واکسن
دریافت نکردهاند ،آلوده کنند .با توجه
به این نتایج ،محققان اظهار کردند که
واکسن میتواند در کل بیش از 80
درصد انتقال را کاهش دهد.
یورونیوز :همزمان
با آغاز فصل سرما و
در حالی که مقررات
سختگیرانه پس از
واکــســیــنــاســیــون
گسترده  ،کمتر رعایت میشود ،موارد
ابتال به کووید در شماری از کشورهای
اروپــا پس از ما هها کاهش ،بار دیگر
افزایش یافت .این در حالی است که
کارزار واکسیناسیون عمومی ،جلوی
مــوارد مرگومیر را به شدت گرفته و
وضعیت با بازه زمانی مشابه در سال
گذشته ،قابل مقایسه نیست .در آلمان
برای نخستینبار از نیمه ماه مه (اواخر
اردیبهشت) تعداد مبتالیان افزایش
یافت .بهگفته دولت آلمان روز جمعه
گذشتهبهطورمیانگینهزارموردابتال
به ازای هر صدهزار نفر مشاهده شده
است .مقامهای این کشور از بروز یک
موج جدید ابراز نگرانی کردهاند.

جامعه

نتایج مطالعات واکسن برکت
به  WHOارسال شد
وزیر بهداشت گفت :نتایج مطالعات واکسن برکت
برای سازمان جهانی بهداشت ارسال شده است.
عیناللهی تصریح کرد :واکسن برکت یکی از
موفقترینواکسنهایدنیاستوعوارضکمیدارد
ومانتایجمطالعاترابرایسازمانجهانیبهداشت
فرستادیم و امیدواریم اگر مسائل سیاسی در این
سازمان حاکم نباشد ،واکسن برکت نیز تاییدیه
جهانی دریافت کند و به عنوان واکسن بینالمللی
نیزمطرحشود.وییادآورشد:هماکنونمشکلاین
استکهتولیدبرکتکافینیستواگرخطوطتولید
دیگر راهاندازی شود ،مشکل حل میشود؛ علتش
هم این است که بین مرحله آزمایشگاهی و مرحله
صنعتیفاصلهوجودداردو علتتحققنیافتنبرخی
وعدههانیزهمیناست.

عادیسازی مازوت سوزی!
باسردشدنهواوافزایشمصرفگاز،مجوزاستفادهازسوختآالیندهمازوتدر 16نیروگاه
صادرشدهودولتهماینخبرراتاییدکردهاست.سازمانمحیطزیستبااینتصمیممخالف
استاماسخنگویصنعتبرقمیگویدممکناستناچاربهمازوتسوزیشویم

مصطفی عبدالهی-یاتامینگازوبرقزمستان
به شرط آلودگی هوا ،یا آلودهنشدن هوا به شرط
قطعیگازوبرق!اینیکحقانتخابتلخاستکه
برایچندمینسالپیاپیتکرارخواهدشدوانگار
قرارنیستکسیجلویآنرابگیرد.
مقصر قطعیهای مــکــرر بــرق در تابستان،
رمزارزبازها بودند و گویا قرار است آلودگی هوای
زمستانهمبهگردنگروهیدیگربیفتد.نهاینکه
بگوییم فعالیتهای غیرمجاز مراکز استخراج
رمزارز تاثیری در بحران برقی تابستان نداشت،
امااجازهبدهیداینراهمنپذیریمکهدومینکشور
دارای منابع گازی جهان ،زمستان هر سال برای
تامین گاز مصرفی مردم مشکل داشته باشد و
بهناچارسوختنیروگاههاراازگازبهمازوتتغییر
دهد؛ آن هم مــازوت پاالیشگاههای داخلی که
طبقگفتهکارشناسانحدود۳۰هزارپی.پی.ام
گوگرددارند،یعنیسهبرابرحداکثرمجاز.
▪کمیتهگذرازپیکزمستان

وزارت نیرو از چندهفته قبل و بعد از سپریشدن
قطعیهای برق در تابستان ،کمیته «گذر از پیک
زمستان» را تشکیل داده اســت .با تصمیمات
این کمیته مقرر شده برای تامین پایدار سوخت
نیروگاهها،درکنارمدیریتمصرفوتشویقمردم
و صنایع به صرفهجویی ،برنامه سوخترسانی به
نیروگاههاتدوینشود؛برنامهایکهطبقخبرهای
رسمی ،مصرف مازوت هم در آن گنجانده شده
است.
▪شرکتگاز:ناچارشویممازوتمیسوزانیم

«مجید چگینی» ،مدیرعامل شرکت گــاز ،این
خبرها را تایید کرده و به خبرگزاری مجلس گفته
است«:درشرایطاضطراریتمامتالشخودرابر
استفادهازنفتگازخواهیمگذاشتچونآلودگی
کمتری دارد ،اما اگر شرایط سخت شود ،بهناچار
باید از سایر سوختهای مایع نیز در نیروگاهها
استفادهکرد».
▪مازوتسوزیزودترازهمیشهآغازشد

صحبتهای چگینی همین چند روز قبل مطرح
شده ،اما شاید خود او هم خبر نداشته باشد که از

اینکه ،استفاده از مازوت دیگر انکار نمیشود.
نکته مثبتش این است که حساسیتها در این
مورد زیاد شده اما آن روی سکه هم این است که
شایداینحرفهابرایعادیسازیمازوتسوزی
مطرحمیشود!»
▪تبعاتافزایشمصرفمازوتچیست؟

چندهفته قبل ،مازوتسوزیها آغاز شده است.
آنطــور که «روحا ...متفکر آزاد» ،عضو هیئت
رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز اعالم کرده،
طبقمصوبهوزارتنفتدرتابستان،سهممصرف
گاز در نیروگاههای حرارتی تبریز و سهند ،صفر
تعیین شده و به همین دلیل این دو نیروگاه باید
روزانه1.8میلیونلیترمازوتمصرفکنند؛یعنی
انتشار ۳۵۰تنگوگرددرهوایتبریز!ایناتفاقی
است که احتماال به زودی در برخی نیروگاههای
دیگر هم رخ خواهد داد و یک نشانهاش ،نامه
«مقتدایی» نماینده اصفهان به رئیسجمهور،
معاون اول ،وزیــر نفت و دادستان کل کشور و
هشداردربارهتبعاتاستفادهازمازوتدرنیروگاه
اصفهاناست.
▪ 16نیروگاهمازوتسوزدرکشور

طبق اعــام مدیرعامل شرکت بــرق حرارتی،
قرار است تعمیرات واحدهای نیروگاهی طبق
زمانبندی و با سرعت دنبال شود؛ اتفاقی خوب
کهالبتهجزئیاتآننشانمیدهدقراراستتمام
واحدهای نیروگاههایی که امکان استفاده از
سوختمازوترادارندهمقبلازآذرماهواردمدار
شوند؛هماکنون 16نیروگاهکشورمجوزمصرف
مــازوت دارنــد و در صــورت نیاز ،از ایــن سوخت
استفادهخواهندکرد.اینیعنیمجوزرسمیبرای
آلودهکردن هوا به ازای تامین برق .پیشبینیها
این است که در شرایط اضطرار 50 ،درصد این

نیروگاهها به استفاده از مازوت روی خواهند آورد
والبتهادعاشدهدرصورتهشدارسازمانمحیط
زیست درباره افزایش آلودگی هوا ،مصرف این
سوختمتوقفخواهدشد.
▪عادیسازییکفاجعهزیستمحیطی؟

روندخبریهفتههاوروزهایاخیرنشانمیدهد
کهاتفاقاتتازهایدرحالرخدادناست؛اتفاقی
که یکی از کاربران فضای مجازی تحلیل جالبی
درباره آن ارائه کرده است« :درباره مازوتسوزی
یک تغییر مهم نسبت به قبل اتفاق افتاده و آن هم

سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با خراسان:

امیدواریم ناچار به استفاده از مازوت نباشیم اگر...
«مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق هم احتمال استفاده از
مازوت در نیروگاهها را تایید میکند و میگوید :اولویت اول ما گاز ،اولویت
دوم گازوئیل و درنهایت اولویت سوم مصرف مازوت برای تولید برق در نیروگاههاست .وی در
پاسخ به این سوال که «چرا بعد از این همه سال ،هنوز حجم گاز مصرفی نیروگاهها به طور دقیق
برآورد و تامین نمیشود؟» هم اظهار میکند :دراینباره جلسات متعددی با وزارت نفت برگزار
کردهایم و همکاریهای خوبی صورت گرفته است ،اما بههرحال در فصل زمستان با افزایش
مصرف گاز خانگی ،گاهی چارهای جز مصرف مازوت نداریم .او تصریح میکند :درمجموع
کل میزان مصرف مازوت در نیروگاهها بیشتر از  10درصد نیست و امیدواریم با صرفهجویی
مشترکان گاز در بخش خانگی ،اداری و تجاری ،نیازی به قطع گاز نیروگاهها و استفاده از
مازوت نداشتهباشیم و تامین برق هم بدون مشکل باشد.

گزیده

 ۸۵درصد فوتیهای کرونا
واکسننزنها هستند
وزیر بهداشت گفت :تمام افرادی که در کشور
واکسن کرونا را دریافت میکنند ،رصد میشوند
و متاسفانه بیش از  ۸۵درصد از بیمارانی که
جان خود را از دست میدهند ،واکسن کرونا
تزریق نکرد هاند و نگرانی موج ششم به خاطر
افرادی است که واکسینه نشدهاند .عیناللهی
اظهارکرد :تزریق واکسن و ایمنی حاصل از
واکسیناسیون بهطور کامل و  ۱۰۰درصــد از
مرگ و میر ناشی از کرونا پیشگیری میکند و
شایعاتی که درمورد فوت ناشی از تزریق واکسن
کرونا گفته مـیشــود ،به هیچ عنوان صحیح
نیست؛ چون مطالعات علمی ،دانشمندان و
مراکز پژوهشی نشان دادهاند که واکسیناسیون
یکی از مهمترین عوامل مقابله با کروناست.

 ۵۰درصد موتورسواران در کشور
گواهینامه ندارند
رئیس پلیس راهــور گفت :از بین  12میلیون
راکــب موتورسیکلت ،تقریب ًا  6میلیون راکب
گواهینامه ندارند که ایــن خــودش خطرناک
است و کمتر از  1.5میلیون موتورسیکلت دارای
بیمه شخص ثالث هستند؛ یعنی در صــورت
بروز حادثه ،اگر این افراد مشمول پرداخت دیه
شوند ،به دلیل بیمه نبودن موتورسیکلت ،باید
به زندان بروند.سردار هادیانفر یادآور شد :برای
گواهینامه موتورسیکلت باید تسهیالتی را به
وجود بیاوریم تا افراد بتوانند راحتتر و آسانتر
گواهینامه دریافت کنند تا قانونمدار شوند؛
لذا برای صدور گواهینامه آسان موتورسیکلت
برنامهریزی خواهیم کرد.وی با بیان اینکه 12
میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد ،افزود:
تقریب ًا  9میلیون موتورسیکلت در سن فرسودگی
قرار دارد .این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :ما
به همکاران خود ابالغ کردیم که توقیف خودرو و
موتورسیکلترابهحداقلممکنبرسانندزیرا85
درصد از راکبان موتورسیکلت ،با این وسیلهنقلیه
امرار معاش میکنند لذا در ازای این تسهیالت
ارائــهشــده مانند عــدم توقیف موتورسیکلت
و ترخیصویژهموتورسیکلتهایتوقیفی،انتظار
داریمکهموتورسیکلتسواراننظمرارعایتکنند
و به حقوق دیگران احترام بگذارند.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ادعای عربستان:

تولیدگازهایگلخانهایراتا ۲۰۶۰بهصفرمیرسانیم
عربستانسعودی،بزرگترینصادرکنندهنفت
در جهان ،اعالم کرد تولید گازهای گلخانهای
اینکشورتاسال ۲۰۶۰بهصفرمیرسد .محمد
بنسلمان،درپیامیکهدرکنفرانس«طرحسبز
سعودی» در این کشور پخش شد ،اعالم کرد:

تولیدگازهایگلخانهایخالصراتاسال2060
به صفر میرسانیم .به گزارش فارس ،این ادعا
در حالی مطرح شد که دولت سعودی همواره با
کاهش سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی
مخالفتکردهوفعاالناقلیمیرامسببافزایش

قیمتهایانرژیخواندهاستواینموضعگیری
نشاندهنده چرخش کامل دولت سعودی در
قبالمسئلهگازهایگلخانهایاست.اوهمچنین
از برنامههای این کشور بــرای کاهش انتشار
دیاکسید کربن به میزان بیش از 270میلیون
تن در سال خبر داد .به گفته ولیعهد عربستان
سعودی،برایدستیابیبهاهدافجدیدبیشاز
 700میلیاردریالسعودی،معادلبیشاز186
میلیارددالر،سرمایهگذاریخواهدشد.

آغاز ثبتنام اینترنتی وام ضروری
بازنشستگان
ثبتنام اینترنتی وام ضــروری مرحله اول سال
 1400-1401بازنشستگان و وظیفهبگیران
این صندوق ،از اول آبانماه به مدت  30روز و
فقط از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق
بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.irآغاز
شد .این تسهیالت به مبلغ  12میلیون تومان با
اقساط 36ماههوباکارمزد 4درصدارائهمیشود
و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعالمشده به
اینسایتاینترنتیمراجعهوباواردکردناطالعات
سهگانه «دفترکل ،کدملی و شماره حساب»
درخواستخودرابرایدریافتوامثبتکنند.پس
ازاتماممهلتیکماههثبتنام،سوابقمتقاضیان
از جمله مجموع وامهای دریافتی ،بهرهمندی از
سایرتسهیالت،میزانحقوقو...بررسیمیشود
وبااولویتبندیوبراساسمیزاناعتبارتخصیصی
از سوی بانک صادرات و تعداد تسهیالت که300
هزارفقرهاست«،واجدینشرایط»تعیینمیشوند
و اسامی آنها از طریق درگاه خدمات الکترونیک
صندوقاعالمخواهدشد.

از تحلیلهای فنی و پیچیده که بگذریم ،کافی
است به نظر صریح سازمان محیط زیست و دلیل
واضح مخالفتش با مصرف مازوت استناد کنیم.
درگزارشیکههمینهفتهقبلمنتشرشد،اعالم
شده است که« :سازمان محیط زیست به دلیل
میزانسولفورباالیموجوددرنفتکوره(مازوت)
تولیدیپاالیشگاههایکشور،کهمنتجبهتشدید
آلودگی هــوای کالنشهرها بهویژه در فصول
سرد میشود ،مخالفت خود را با مصرف این
سوخت در نیروگاهها اعالم کرده و کماکان بر
همین موضع استوار است» .ما هم میدانیم که
مصرف مازوت در نیروگاهها ،تنها عامل آلودگی
هوایکالنشهرهانیست،امااینراهممیدانیم
که مدیریت مصرف سوخت نیروگاهها مستقیما
برعهده دولت است؛ اگر وظیفه پلیس برخورد با
مالکان خودروهای آالینده مردم است ،وظیفه
برخورد با کمکاریها در جلوگیری از آالیندگی
نیروگاههاباچهکسیاست؟
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