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سه شنبه  ۴آبان ۱۴۰۰
 ۱۹ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۸۴

یک توئيت

نیوزویک در گزارشی نوشت :جهان در
حال تجربه گونه جدیدی از کووید19
اســـت .نـــوع    COVID AY.4.2کــــه از
آن با عنوان «دلتا پــاس» جدید یاد
می شود .این گونه در سراسر جهان
در حال گسترش است و دانشمندان
در تــاش انــد تا نحوه عملکرد آن را
دقیق ًا بیابند .این نسخه شاخه ای از
نوع دلتا  COVID AY.4است که خود
شاخهایازدلتایاصلیاست.

رسانه های جهان

اســـپـــوتـــنـــیـــک:
تـــدروس آدهــانــوم،
رئـــیـــس ســـازمـــان
بهداشت جهانی،
اط ــم ــی ــن ــان دارد
که بشریت از شانس بــرای شکست
همهگیری کرونا برخوردار است .وی
گفت :همهگیری زمانی پایان مییابد
که جهان تصمیم به پایان آن بگیرد
و این در دست ماست .بشریت تمام
وسایل را بــرای شکست ویــروس در
اختیار دارد ،با این حال ،جهان از این
ابزارها به خوبی استفاده نکرده است.
ویتأکیدکرد:تنهادرصورتیمیتوان
به آن دست یافت که اظهارات کشورها
و شرکتهایی که عرضه واکسن را
کنترل میکنند ،با اقــدامــات آ نها
منطبق باشد.
دویــچــه ولـــه :یک
شرکت انگلیسی با
الهام از اتوبوسهای
خــــاطــــرهانــــگــــیــــز
دوطبقهلندن،اولین
محصول برقی خود را تولید کرد .این
اتوبوسبرقی با یکبار شارژ برای کار
در شهری مانند لندن ،شارژ کافی را
در اختیار خواهد داشت .بریتانیا به
 ۴هزار اتوبوس برقی تا سال ۲۰۲۴
نیاز دارد و با این کار سعی میکند
شهرهای آلوده خود را تمیزتر کند .با
این همه منتقدان میگویند به دلیل
تولید برق با انرژ یهای فسیلی تنها
آلودگی از شهرها خارج و به مناطق
دیگر منتقل میشود .اتوبو سهای
بــرقــی لندنی ق ــرار اســت شـبهــا تا
خدمت مجدد در سیستم حمل و نقل
عمومی در شارژ باشند.

خبر

شناسایی  ۴۲هزار و  ۵۰۰بازی
قمار آنالین در مهرماه
دادستان کل کشور با بیان اینکه در مهرماه
امــســال  ۴۲هــزار و  ۵۰۰بــازی قمار آنالین
شناسایی شد ،گفت :بــرای  ۲۶هــزار و ۸۰۰
مورد از این بازیها پیام هشدار ارسال شده که
این پیامها میتواند نسبتا موثر باشد .منتظری
در جلسه شــورا یعــالــی قضایی گفت :طبق
بررسیهای انجامشده ،تعداد  ۱۴هزار و ۶۹۰
شماره تلفنی که از سوی این باز یهای قمار
آنالین به بانکها داده شده ،شمار هتلفنهای
نامعتبر است .دادستا نکل کشور همچنین بر
ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستانها
با متخلفان و متهمان باز یهای قمار آنالین
تاکید کرد.

عجلهموج ششم

نیش و نوش
سید صادق غفوریان
گذری بر رفتارهای خوب و بد اجتماعی

اطالعات شخصی من
دست این و آن چه میکند؟

  تعدادشهرهایکروناییقرمزونارنجیمجدددرحالافزایشاستوپیشبینیهاازقطعیبودن
ورودکشوربهموجششمحکایتدارد.عضوکمیتهعلمیمقابلهباکرونابهخراسانمیگویداگر
ازتکراراشتباهاتموجهایقبلجلوگیریکنیم،موجمالیموکمخطریراپیشروخواهیمداشت
مصطفی عبدالهی -اصــا جــای تعجب
ندارد که تا چند روز دیگر ،به شرایط بحرانی
مــردادمــاه بــازگــردیــم و دوبـــاره تمام نقشه
کشورمان ،قرمز شــود؛ وقتی سطح رعایت
پروتکلها به  45درصد رسیدهاست و با وجود
انبوه واکسنها ،هنوز برخی مردم کشورمان
تمایلی به واکسینهشدن نــدارنــد ،تاوانش
چیزی جز تکرار تجربههای تلخ و ورود به موج
ششم کرونا نخواهد بود.

درصــد ،بلغارستان  20درصــد و کرواسی
 15.5درصد است.
▪یورونیوز :کاهش محدودیتها
واکسیناسیون گسترده را هم کم اثر می کند

▪روند افزایشی شهرهای قرمز و نارنجی

پس از یکی دو هفته که رنگ قرمز تقریبا از
نقشه کرونایی کشور محو شــده بــود ،حاال
دوبــاره قرمزها در حال بیشترشدن و آبیها
در حال کمترشد ن هستند .آمــار شهرهای
نارنجی هم درحال افزایش است و زنگ خطر
ورود به موج ششم به صدا درآمده است .طبق
اعالم سامانه ماسک ،از روز چهارشنبه تعداد
شهرهای قرمز به  ،22شهرهای نارنجی به
 128و شهرهای زرد به  215افزایش مییابد
و فقط  83شهر آبی خواهد ماند .مازندران و
گیالن دو استانی هستند که تغییرات رنگی
آ نها به سمت نارنجی و قرمز بیشتر است و
در سایر شهرستانها نیز برخی شهرستانها
تغییررنگ داد هانــــد؛ همچون قرمزشدن
سرچهان در فــارس ،آبیک در قزوین ،شهر
بابک در کرمان ،آشتیان و تفرش در مرکزی و
اردکان در یزد؛ و البته نارنجیشدن سبزوار،
خلیلآباد ،خـــواف ،ایـــوان ،زابـــل ،رستم و
فیروزآباد.
▪همچنان  2توصیه؛ واکسن و پروتکلها

با اینکه برای ششمینبار با موج ابتال به کرونا
مواجه خواهیم شد ،اما همچنان دو توصیه
مهم و راهــبــردی بــرای مقابله با آن ،همان
«واکسیناسیون» و «رعایت پروتکلها» است
که تاثیرش را هم به خوبی نشان داده است.
اگرچه در  24ساعت منتهی به ظهر دیروز،
 953هزار دوز واکسن دیگر در کشور تزریق
شد که بسیار قابل توجه اســت و تعداد کل
دوزهــای تزریقشده به بیش از  81میلیون
رسید ،اما هنوز درصد افرادی که هر دو دوز
واکسن را دریــافــت کــرده و واکسینه کامل
شدهاند ،فقط  35درصد است و راه زیادی تا

واکسیناسیون  80درصدی باقی مانده است؛
موضوعی نگرا نکننده که احتمال درگیری
کشور با موج ششم را افزایش داده است   .
▪سی ان ان :واکسن نز نها شرق اروپا را
گرفتار کردند

البته این اتفاق فقط در کشور ما رخ نداده و
برخی کشورهای اروپایی هم با آن دست به

گریبان شدهاند .آنطور که سیانان گزارش
داده ،برخی کشورهای اروپــای شرقی مثل
رومانی ،بلغارستان ،اوکراین و بالروس آمار
واکسیناسیون بسیار پایینی دارند و به همین
دلیل این روزها با موج جدید بیماری دست و
پنجه نرم میکنند .طبق آمار جهانی درصد
واکسینهشد ههای کامل در بــاروس 20
درص ــد ،اوکــرایــن  16درص ــد ،رومــانــی 30

امــا تجربه عینی دیــگــری هــم وجــود دارد
که حرف کارشناسان را ثابت میکند« :با
وجود تاثیرگذاری قابل توجه واکسیناسیون
در کاهش میزان بستر یها و فوتیهای
کــرونــا ،امــا کاهش محدودیتها و رعایت
دســتــورالــعــمـلهــا منجر بــه افــزایــش آمــار
مبتالیان به کرونا خواهد شد» .این اتفاق
حــاال در بــرخــی کــشــورهــای توسعهیافته
اروپایی رخ داده و یورونیوز آن را گزارش
کرده و نوشته است« :همزمان با آغاز فصل
سرما و بــا کمرنگ شــدن رعــایــت مقررات
سختگیرانه پس از واکسیناسیون ،موارد
ابتال به کووید ۱۹ -در شماری از کشورها
از جمله آلمان ،فرانسه و ترکیه پس از ما هها
کاهش ،دوباره افزایش یافته است ،هرچند
واکــســیــنــاســیــون عــمــومــی ،جــلــوی م ــوارد
مر گومیر را به شــدت گرفته و وضعیت با
بــازه زمانی مشابه در ســال گذشته ،قابل
مقایسه نیست».

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد:

کم خطربودن موج ششم در صورت جلوگیری از تکرار اشتباهات
دکتر «محمد وجگانی» ،عضو کمیته علمی مقابله با کرونا ،دراینباره نکاتی را به خراسان میگوید که اگرچه بسیاری
از آنها را بارها و بارها شنیدهایم ،اما اگر تکرارش تا به امروز کارساز شده بود ،حاال نگران موج ششم نبودیم .او اظهار
میکند:
* در کنار تالش دولت برای دقت کامل در روند خرید ،حمل و نگهداری واکسنهای کرونا ،مردم نیز باید با سرعت بیشتری برای واکسیناسیون
اقدام کنند تا بتوانیم هرچه زودتر درصد واکسیناسیون در کشور را باال ببریم.
* با وجود تزریق واکسن ،مردم به هیچوجه نباید ماسکها را بردارند و رعایت پروتکلها حیاتی است .رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از
برگزاری تجمعات و گردهماییها ،حتی در جمعهای خانوادگی نیز همچنان باید موردتوجه باشد.
* دولت باید در بازگشایی مدارس و دانشگاهها تامل و درنگ بیشتری کند و این کار به سرعت انجام نشود .اجازه دهیم تکلیف موج ششم
مشخص شود و بعد از آن با افزایش آمار واکسیناسیون ،به مرور بازگشاییها را داشته باشیم ،آن هم نه با یک دستورالعمل و بخشنامه واحد،
بلکه به صورت تدریجی و منطبق با وضعیت کرونایی شهرها.
* همچنان برخی حوزهها از جمله ناوگان حمل و نقل عمومی و متروهای کالنشهرها جزو مکانهای پرخطر شیوع بیماری است و نباید
نسبت به مدیریت آن بیتفاوت شویم.
* طبق شواهد و اطالعات موجود ،به نظر میرسد رسیدن موج ششم کرونا قطعی است اما اگر جلوی تکرار اشتباهات موجهای قبلی را بگیریم
و هوشمندانه عمل کنیم ،قطعا این موج ،مالیم و کمخطر خواهد بود.

گزارش مرکز آمار از دهه 90نشان داد

افزایش 100درصدی نسبت طالق به ازدواج طی10سال
گروه اجتماعی -گزار شهای رسمی از روند افزایشی
100درصدی نسبت طالق به ازدواج طی  10سال گذشته
حکایت دارد .مرکز آمار ایــران طی گزارشی تفصیلی به
بررسی وضعیت شاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی
از سال  ۱۳۹۰تاکنون پرداخته است که در بخشی از این
گــزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی ،آمــاری از
وضعیت ازدواج و طالق ثبتشده در کشور از سال ۱۳۹۰
تا  ۱۳۹۹ارائه شده است .این گزارش نشان میدهد که
نسبت طالق به ازدواج طی این سالها از۱۶/۳به ۳۲/۹
افزایش داشته است که روندی افزایشی را طی کرده ولی در

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

سال  ۱۳۹۸در باالترین نقطه در این دوره یعنی  ۳۳درصد
قرار میگیرد؛ با این حــال در سال گذشته  ۰/۱درصد
کاهش پیدا کرده است .جزئیات دیگری از این آمار نشان
میدهد که در سال  ۱۳۹۰مجموع ازدواج ثبتشده ۸۷۴
هزار و  ۷۰۲نفر بوده که در سال  ۱۳۹۹به  ۵۵۶هزار و
 ۷۳۱نفر کاهش یافته است   .در این بازه زمانی روند ازدواج
عمدتا کاهشی بوده اما در سال  ۱۳۹۵اندکی افزایش
ازدواج ثبت شده و از حدود  ۶۸۵هزار و  ۳۵۲به  ۷۰۴هزار
و  ۷۱۶نفر میرسد ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰
هزار نفری مواجه میشود .بر این اساس ،محاسبات نشان
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۹

میدهد که ازدواج در ایران در فاصله  ۱۳۹۰تا ،۱۳۹۹
بیش از  ۳۶درصد کاهش یافته است .اما درباره وضعیت
طالق در کشور آمار حاکی از آن است که در سال ،۱۳۹۰
 ۱۴۲هزار و  ۸۴۱نفر طالق ثبت شده که در سال ۱۳۹۹
به  ۱۸۳هزار و  ۱۹۳نفر افزایش یافته است .روند تغییرات
طالق نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله  ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸اندکی کاهش داشته است که این روند در سال
گذشته مجددا افزایشی میشود .بر این اســاس ،میزان
طالق در ایران از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹حدود  ۲۸درصد
افزایش داشته است.

تلفن زنگ میخورد ،هنوز گوشی تلفن را به گوشم
نزدیک نکردم صحبتهایش را شــروع میکند.
ناراحت و عصبانی اســت .میگوید« :بازنشسته
صندوق بازنشستگی کشوری هستم .از چند روز
قبل یک نمایندگی بیمه ملت از تهران ،مدام با تلفن
همراهم تماس میگیرد و نزدیکشدن پایان بیمه
خودروام را اطالع میدهد و میخواهد بیمهام را با
آنها تمدید کنم .در یکی دو تماس اول به نماینده
بیمه گفتم اطالعات شخصی من دست شما چه
میکندوشماباچهحقواجازهایباتلفنمنتماس
گرفتید؛ اطالعات شخصی و هویتی من چگونه از
صندوق بازنشستگی کشوری به دست شما رسیده
است؟ نماینده بیمه پاسخ داد این اطالعات از طرف
بیمهمرکزیملتدراختیارماقرارگرفتهاست.
برای اینکه اعتراضم را به این بیمه اعالم کنم ،با
دفتر مرکزیبیمهملتتماسگرفتماماهیچامکانی
برایم فراهم نشد تا اعتراضم را به اطالع مدیر آنجا
برسانم.کسانیکهتلفنراپاسخمیدادندگفتندما
نمیتوانیمتماسشمارابهمدیرعاملوصلکنیم»...
مــن همچنان گوشی بـهدســت حــرفهــای آقــای
بازنشسته را میشنوم .میدانم مثل بسیاری از
تماسهایمردمی،بایدحرفهایشرابشنوم.خیلی
از مردم وقتی کارشان جایی گره میخورد یا حرف
و اعتراضشان به جایی نمیرسد ،روزنامه را امین
خودشان میدانند و با آن درد دل میکنند .پیرمرد
از اینکه حرفهایش را میشنوم ،از عصبانیتش
کم میشود و میگوید« :آخــر این چه کــاری است
که اطالعات من دست یک شعبه و نمایندگی یک
بیمه آن هم در شهری دیگر بیفتد؟ ضمن اینکه
من همینجا در شهر خودم ،با هزار دلهره یک کار
اداری را انجام میدهم ،بعد آن آقا چگونه انتظار
دارد من به صــورت تلفنی و پیامکی و به کسی که
نمیشناسم و نمیدانم از کجاست ،اعتماد کنم؟»
پیرمرد حرفهایش منطقی و درست است؛ آقای
صندوق بازنشستگی ،آقای بیمه و آقایان دیگر ،اگر
ازمشکالتمردمکمنمیکنید،لطفابهمشکالتشان
اضافهنکنید...همین.

گزیده

رئیسانستیتوپاستورایراناعالمکرد

واکسن پاستوکووک مجاز
برای تزریق در سنین  ۳تا  ۱۸سال

رئیسانستیتوپاستورایرانگفت:اگرسیاستهای
کشوری به طرفی پیش برود که قرار باشد افراد زیر
 ۱۲سال هم واکسینه شوند ،واکسن پاستوکووک
میتواند مــورد استفاده قــرار گیرد و از موثرترین
واکــسـنهــاســت .دکتر علیرضا بیگلری گفت:
در دنیا ثابت شده است که واکسیناسیون باعث
کاهشبیماریومرگومیرمیشود؛درکشورماهم
واکسیناسیون در سطح عمومی در حال رسیدن به
آمار خوبی است و با توجه به اطالعاتی که از سراسر
دنیا به دستمان میرسد ،اغلب کشورهای دنیا به
فکرآغازواکسیناسیونزیر ۱۸سالهستندوبیشاز
 ۱۰کشورعمدتااروپاییواکسیناسیونزیر۱۸سال
را آغاز کردهاند .او تاکید کرد:انجام این کار به این
دلیلاستکهممکناستسویههایجدیدویروس،
عوارض و مرگو میر در زیر ۱۸سال داشته باشد و از
طرفی کودکان و نوجوانان میتوانند عامل انتقال
بیماریبهخانوادهباشند.اغلبکشورهااولسنین
باالی ۱۲یا ۱۵راواکسینهکردندکهخوشبختانهدر
ایرانهمایناقدامانجامشدواکنوندوواکسنمجوز
مصرفبرایباالی ۱۲سالرااخذکردند.

