اجتماعی
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یک توئيت

دیلی میل دیروز در گزارشی به آزمایش
هایمسافرانخروجیازآفریقایجنوبی
تشکیک کرد و نوشت :چگونه از هر 10
مسافریکهازاینکشورواردهلندشدند
با کووید 19وارد شدند در حالی که همه
آنهابرگهآزمایشمنفیداشتهاند.

رسانه های جهان

دیــلــی مــیــل :وزیــر
بهداشت انگلیس
گ ــف ــت کــــه دولــــت
اقدامات احتیاطی
«مـــــتـــــنـــــاســـــب و
متعادل» را برای مقابله با ُا میکرون
پیشبینی کــرده اســت .طبق گفته
وی ،استفاده از ماسک در مغاز هها
و وسایل حمل و نقل عمومی از روز
سهشنبه دوبـــاره اجــبــاری خواهد
شد .وی پس از اینکه در یک برنامه
تلویزیونی به او گفته شد که گزارشها
در جنوب آفریقا حاکی از آن است که
مبتالیان به امیکرون حس بویایی یا
چشایی خود را از دست نمیدهند
امــا خستگی بیشتری را متحمل
میشوند ،گفت :سیستم بهداشت
و درمــان ما با توجه به عالیم جدید
بیماری ،خود را بهروزرسانی خواهد
کرد.وزیر بهداشت انگلیس افزود :
تصور من این است که مردم نسبت به
امیکرون مراقبت بیشتری خواهند
داشت .

بازی10میلیون واکسننزن
با سالمت75میلیون

گزیده

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز
ملی فضای مجازی خبر داد:

تدوین سند الزامات حاکمیتی
فناوری هوش مصنوعی کشور

هنوز  16درصد جمعیت باالی  12سال کشور برای تزریق دوز اول واکسن
کرونا مراجعه نکردهاند؛ واکسننزنترین استانها کدام اند؟

مصطفی عبدالهی – طبق تازهترین گزارش
وزارت بهداشت ،هنوز  16درصد از جمعیت
باالی  12سال کشور ،دوز اول واکسن کرونا را
تزریق نکردهاند و این یعنی حدود  10میلیون
نفر ،جزو واکسننزنهایی هستند که عالوه
بر سالمت خود ،امنیت جانی  75میلیون نفر
دیگر را هم تهدید میکنند.

واکسیناسیون دوز اول قــرار میگیرند .در
بررسی آمار تزریق دوز دوم هم طبیعتا همین
استا نها صدرنشیناند و همان استا نها،
قعرنشین.
▪مطالبه  75میلیون نفر :تشدید مجازات
واکسن نزن ها

▪ 84درصد باالی  12سالهها دوز اول را
زدهاند

گزارش تفکیکی آمار واکسیناسیون تا تاریخ 5
آذرماه ،که توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت منتشر شــده اســت ،نشان
میدهد که از مجموع  67میلیون و 790
هزار و  848نفر جمعیت باالی  12سال ،که
امکان واکسیناسیون آ نها در کشور فراهم
شده 84 ،درصد معادل  57میلیون نفر دوز
اول را دریافت کردهاند .همچنین  69درصد
افراد باالی  12سال واکسینه کامل شدهاند
که معادل  55درصد کل جمعیت کشور است.
▪ 10میلیون نفر فراری از واکسن؟

اما این خبر خوش ،با این خبر نگرا نکننده
نیز هــمــراه اســت کــه  16درصــد جمعیت
باالی  12سال ما ،یعنی حدود  10میلیون
نفر ،با گذشت چندماه از سرعت گرفتن
واکسیناسیون عمومی ،هنوز حتی برای
تزریق دوز اول هم اقدام نکرد هاند .هرچند
ممکن است بین این جمعیت  10میلیونی،
افرادی هم باشند که به هر دلیل ،از جمله
بیماری یــا شــرایــط خــاص ،امــکــان تزریق
واکسن را نداشتهاند ،اما قطعا تعداد آ نها
بسیار کم است و اکثر این گــروه جمعیت،
افــرادی هستند که به دلیل بیمباالتی و

۹

بــاورهــای غلط ضــد واکــســن ،از تــزریــق آن
خودداری کردهاند.
▪واکــســن نـــزن هــا در کـــدام اســتــان ها
بیشترند؟

بررسی آمار استانی هم نشان میدهد که در
استان قم ،هنوز حدود  342هزار نفر (31
درصــد جمعیت بــاالی  12ســال) ،واکسن
نزد هاند و قمیها ،واکسننز نترین استان
کشور هستند .رتبههای بعدی واکسننزنها
هم به ترتیب مربوط به کردستان( 27درصد
واکسننزده) ،سیستان و بلوچستان (24
درصـــد) ،الــبــرز( 24درصـــد) ،بوشهر(23
درصد) ،خوزستان( 22درصد) و کرمان (21
درصد) است.
▪استان هایی با باالترین درصد
واکسیناسیون

اما باید به بهترین عملکردها در تزریق دوز اول
واکسن هم اشاره کنیم :گیالن با  92درصد

صدرنشین این حــوزه است و بعد از آن هم،
خراسان شمالی( 91درصــد) و استا نهای
آذربـــایـــجـــان ش ــرق ــی ،اردبـــیـــل ،زنــجــان،
مازندران ،مرکزی و هرمزگان با  89درصد

از راه رسیدن سویه جدید ُامیکرون دوباره زنگ
خطر را برای جهان به صدا درآورده و ما هم که
بعد از ماههای سخت و دلهرهآور ،توانستهایم
با واکسیناسیون گسترده ،به روزهای نسبتا
آرامــی برسیم ،هرگز دوســت نداریم دوبــاره
نقشه کشورمان قرمز شود .پس بدون شک
مطالبه  75میلیون نفر حامی واکسیناسیون
عمومی ،این است که سختگیریها برای 10
میلیون نفری که تاکنون دوز اول را نزدهاند،
بیشتر شود تا اجــازه نداشته باشند سالمت
دیگران را به خطر بیندازند.

سرپرستمرکزآماروفناوریاطالعاتوزارتبهداشتدرگفتوگوباخراسان:
احتماال بسیاری از مراجعه نکرده ها ،واکسن نزن قطعی هستند
اگرچه تاکنون گفته میشد با واکسینهشدن حدود  80درصد جمعیت
میتوان به ایمنی جمعی رسید ،اما سرپرست مرکز آمار و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت معتقد است باید 100درصد جمعیتمان را واکسینه کنیم
تا آرامش خاطر بیشتری داشته باشیم« .علی شریفی زارچی» در گفتوگو
با خراسان اظهار میکند« :تجربه کشوری مانند آلمان نشان داد که حتی با
آمار باالی واکسیناسیون هم ممکن است دچار موجهای جدید کرونا شویم
و تاثیر سویههای جدید ویروس قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین نظر شخصی من این است که
برای کاهش آمار مبتالیان ،بستری و فوتی ،باید 100درصد جمعیتمان را واکسینه کنیم».
او درباره مراجعه نکردن  16درصد مردم برای تزریق دوز اول واکسن هم میگوید« :احتماال
بسیاری از این افراد واکسننزن هستند ،هرچند که ممکن است بخشی از آنها هم هنوز فرصت
نکرده باشند برای تزریق مراجعه کنند که امیدواریم هرچه زودتر این کار را انجام دهند».
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معاونحقوقیوامورمجلسمرکزملیفضایمجازی
کشور ،از برگزاری نشستهای تخصصی با هدف
تدوین پیشنویس سند هوش مصنوعی کشور در
این مرکز و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی
بــرای تصویب و ابــاغ خبر داد .به گــزارش روابط
عمومی مرکز ملی فضای مجازی ،امیر خوراکیان
افزود :مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت
و مأموریت خود همواره درحال رصد فناوریهای
روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات
کارشناسی با فرهیختگان ،نهادها و سازمانهای
مربوطه ،فعاالن بخش خصوصی و همه ذیربطان
نسبت به تدوین اسناد مدنظر و تبیین نحوه مواجهه
هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام میکند.
وی افــزود :بر همین اســاس طی سالهای اخیر
مطالعات مبسوطی درخــصــوص موضوع هوش
مصنوعی در ایــن مرکز صــورت گرفته اســت ،اما
تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند
انجاماینمطالعاتتسریعشودوهمچنینبرگزاری
سلسلهنشستهایتخصصیدراینزمینهدردستور
کار قــرار گرفته تا با بهرهمندی از همه دیدگاهها
ونــظــرات در بخشهای مختلف ،زمینه تدوین
سیاستهاوخطمشیکلیکشوردراینرابطهفراهم
شود .خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشستها
هوش مصنوعی در شش موضوع بررسی میشود،
تصریح کرد  :در سلسله نشستهایی که پیشبینی
شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی
و اسناد مرتبط با  11کشور ،اسناد باالدستی
داخلی مرتبط با هوش مصنوعی ،اسناد الزامات
فناوریهایدیجیتالمختلفداخلیمشابه،رویکرد
آیندهپژوهی و روندها و پیشرانهای آینده ،توجه به
سیاستهاوانتظاراتملیوتوجهبهنیازهایبخش
ملی همچون تحول آمــوزش و پــرورش ،سالمت و
کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .
وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای
بررسی و تصویب نهایی به شــورای عالی فضای
مجازی ارائــه خواهد شد ،افــزود :در محتوای این
سند،ابعادوآثارتوسعههوشمصنوعیدرعرصههای
مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی
و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهرهمندی از
ظرفیت هوش مصنوعی در عرصههای مختلف و
حتی تغییر و تحوالت احتمالی در ساختار و وظایف
دستگاهها مــورد توجه قــرار خواهد گرفت تا در
برنامهریزیهای ملی و فعالیت سایر حوزهها و
کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخشهای
مربوطضمنآشناییباتحوالتجهانیدراینحوزه
بتوانند حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتهای آن را
در برنامهریزیها و فعالیتها در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد :این سند اصول سیاستهای کشور
در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن ،برنامه
اقدامدربخشهایمختلفکشوراعمازحاکمیتیو
خصوصیصورتپذیردودرعینحالدرصورتلزوم
نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای
اسالمیمرتفعشود.

