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یک توئيت

هشدارمرگهای 3رقمیباموجششم
سرعتجهشمبتالیانروزانهوتغییررنگشهرهاازروزهایتلخموجششمخبرمیدهد.دبیربخشاپیدمیولوژی
کمیتهعلمیستادکرونااز راهاندازیمجددبخشهای آیسییو میگویدومعتقداستمرگهای 3رقمیدورازانتظارنیست

رسانه های جهان
نیویورک تایمز:به
گــفــتــه یــــک مــقــام
س ــازم ــان بهداشت
جهانی،تاکنونبیش
از ســه مــیــلــیــارد نفر
در سراسر جهان هنوز یک واکسن هم
دریافتنکردهاند.کارشناسانمیگویند
گسترش امیکرون بر پیامدهای بالقوه
شکاف جهانی واکسن تاکید میکند و
اگرچه آمار کمبود واکسن رو به کاهش
است ،هماکنون تنها حدود  62درصد
از جمعیت جهان یک واکسن دریافت
کــردهانــد و شکاف قابل توجهی بین
مناطق غنی و فقیر جهان ایجاد شده
است .در کشورهای کمدرآمد ،تنها 10
درصدازجمعیتحداقلیکدوزدریافت
کردهاند .در کشورهای با درآمد باال و با
درآمــد متوسط 78 ،درصد از جمعیت
حداقلیکدوزدریافتکردهاند.
بــی بــی ســی:بــه کــار
گــرفــتــن رای ــانــهه ــا یا
مـــاشـــیـــنهـــا بــــرای
تولید رفتار هوشمند
بــهســرعــت در حــال
پیشرفت است .در ۱۰سال گذشته هوش
مصنوعی در زمینههای مختلفی مانند
ایجاد حرکت با پاهای روباتی منعطف،
تشخیص اجسام در تصاویر ،تشخیص
ص ــدا و تــرجــمــه خــودکــار پیشتاز شــده
و با ورود خــودروهــای هوشمند نیز وارد
مرحله جدیدی از حضور هوش مصنوعی
شــدهایــم.بــه اعتقاد پروفسور استوارت
راسل،پیشرفتهوشمصنوعیرامیتوان
«بزرگترینواقعهدرتاریخبشر»نامید.

محدودکردن بازگشاییها فکر میکنیم که در
اوج قله قرار گرفتهایم .آن زمان خیلی دیر است
و هر تصمیمی که قــرار است بگیریم ،امروز
و اکنون وقتش اســت .زمانیکه تختهای
بیمارستا نها و آ یسییوهای ما پر شدند،
کمبود دارو ،سرم ،اکسیژن و ...پیدا کردیم،
آن زمان برای تصمیمگیری خیلی دیر است.
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد».

غفوریان  -جهش صعودی آمــار مبتالیان و
اضافهشدن روزانه بیش از دوهزار مبتال و تغییر
سریع رنگ شهرها عمال کشور را در وضعیت
موجششمکروناآنهمباطعمامیکرونقرارداده
است .تجربه کرونا پس از دوسال دقیقا همین
شرایط و بال را سر جهان آورده که پس از دو یا سه
ماه آرامش نسبی ،دوباره اوج میگیرد و بنا بر
میزان شدت و جهندگی ویروس ،جان و روان را
بهخطرمیاندازد.

▪سیاست «همه یا هیچ» نه

▪ 114شهر زرد شد

هرچه مسئوالن بخواهند در اتخاذ تصمیمهای
بهموقعتعللکننداماشلوغیبیشازحدمعمول
درمانگاههاوداروخانههاازروزهایتلخامیکرون
خبر میدهد .تا عصر دیروز اردکــان در استان
یــزد در وضعیت قرمز امیکرون قــرار گرفته و
شهرهایکاشان(اصفهان)،فردوس(خراسان
جنوبی) ،تربت حیدریه (خــراســان رضــوی)،
بستک (هرمزگان) ،ابرکوه ،خاتم ،مهریز ،میبد
(یــزد) نیز لباس نارنجی پوشیدهاند .ضمن
اینکه  ۱۱۴شهرستان نیز اکنون وضعیت زرد
کرونا را تجربه میکنند .مرکز استانهایی که
از وضعیت آبی خارج شده و در وضعیت زرد قرار
گرفتهاند،عبارتانداز:تبریز،ارومیه،اصفهان،
کرج ،بوشهر ،تهران ،بیرجند ،مشهد ،زنجان،
سمنان ،شیراز ،قم ،کرمان ،رشت ،خرمآباد،
ساری،اراک،بندرعباسویزد.
▪ مرگهای 3رقمیدورازانتظارنیست

در ساعات و روزهــایــی که دقیقا نمیدانیم
رفتارامیکرون با ایرانیها چگونه خواهد بود،
دکترمسعودیونسیاندبیرکمیتهاپیدمیولوژی
و پژوهش کمیته علمی کشوری کرونا دیروز از
هشدارهاینگرانکنندهایسخنبهمیانآورد:
فعال در شاخه باال رونــده موج امیکرون قرارداریموبروزمجددمرگهایسهرقمیکرونایی
دور از انتظار نیست .البته انتظار بروز شدت
موج پنجم را نداریم؛ زیــرا ُامیکرون مقداری
شــدت خفیفتری دارد ،امــا مــرگ سهرقمی
بسیار به ما نزدیک اســت .رئیس بیمارستان
حضرت رســول(ص) اعالم کردند که بسیاری
از بخشهای آیسییو کرونا را تعطیل کرده

بودیم ،اما اکنون دوبــاره پر شده و این ابتدای
شروعموجاست.
اکنون بیش از  ۵۰درصد موارد کرونایی کهدر کشوردرحالگردشاست،ازسویه ُامیکرون
استومیتوانگفتکه ُامیکروندرکشورغالب
شدهاست.
اکنون روزانه حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد افزایشنسبتبهروزقبلراشاهدیم.
▪واکسن،واکسنو واکسن

دکتر مسعود یونسیان در ادامه هشدارهایش،
اینطور میگوید :یکی از ضــروریــات ما در
کشور تزریق دو دوز واکسن علیه کروناست.
تمام مردم این حق و وظیفه را دارند که برای
تزریق دو دوز واکسن کرونا اقدام کنند.
هماکنون باید بــرای یافتن و متقاعدکردن
افـــرادی که هنوز از تزریق واکسن امتناع
میکنند ،اق ــدام کنیم .در عین حــال باید
ســراغ هستههایی رفــت که سمپاشی علیه
واکسیناسیون را در فضای عمومی ترویج
میدهند و با آنها برخورد قانونی شود و این
حقی است که آحاد جامعه دارند.
▪دوز دوم فقط 64درصد

آمــار دکتر یونسیان درب ــاره واکسیناسیون
نگرانکننده است «:وضعیت انجام دو دوز
واکسیناسیون در کشور ،مناسب نیست و
درمجموع تنها  ۶۴درصد باالی  ۱۲سالهها
دو دوز واکسن را دریافت کردهاند .تزریق دو

دوز واکسن کرونا در افراد باالی  ۱۲سال هنوز
به  ۸۰درصد نرسیده است؛ در جمعیت باالی
 ۱۲سال فاصله بین  ۸۰تا  ۱۰۰درصد یعنی
فاصله بین ۵۳/۵میلیون نفری که واکسن
تزریق کردند تا  ۶۷میلیون و  ۷۰۰هزار نفری
که واجد شرایط دریافت واکسن هستند .به
این آمار دکتر یونسیان این را باید اضافه کرد که
دوز سوم را هم فقط 15میلیون و500هزار نفر
تاکنون دریافت کردهاند.
▪اکنونوقتتصمیماست،نهفردا

یونسیان از تجربههای پیشین اینطور درس
گرفته و آن را بیان میکند« :متاسفانه زمانی به

اومثلاغلبنقاطجهاندربارهمحدودیتهای
کرونایی به سیاست «همه یا هیچ» معتقد
نیست و میگوید:پیشنهاد این است که در
یک جلسه با حضور نمایندگان و کارشناسان
متعدد ،جدولی درست کنند و اعالم کنند که
کدام فعالیتها از نظر بازگشایی در اولویت
قرار دارند و کدام فعالیتها از نظر بهداشتی
در اولویتاند .ما متوجهیم که اگر قرار باشد
مملکت تعطیل بــاشــد ،منجر بــه مشکالت
مدنی میشود؛ امــا ایــن را هم میدانیم که
بازگشاییها نباید به صــورت «همه یا هیچ»
باشد ،بلکه باید در بازگشاییها اولویتبندی
داشته باشیم که با دو مالک انجام شود؛ اول
اینکه چه تاثیری در روند همهگیری دارد و
دوم چه تاثیری در روند فعالیتهای اجتماعی
و اقتصادی جامعه دارد   .

آینده کووید19چیست؟
در کنار همه بالیایی که کووید 19اکنون بر سر جهان فرو ریخته ،خوب است به تازهترین
دیدگا هها دربــاره آینده کووید 19هم نگاهی بیفکنیم .نشریه مطرح «گاردین» دیروز در
گزارشی کرونا را «هیوال» خواند و اینطور نوشت :کووید 19ناپدید نخواهد شد .تا امروز
فقط یک بیماری عفونی انسانی از این سیاره ریشهکن شده است که آن هم آبله بود و حدود
 200سال طول کشید .فلج اطفال نزدیک به انقراض است ،اما  70سال طول کشیده است.
کووید ۱۹ممکن است نسبت به این موارد دردسرسازتر باشد؛ چراکه کووید ۱۹توانسته به
راحتی خود را با سیستم ایمنی بدن انسان (چه ناشی از عفونت یا واکسیناسیون) سازگار
کند تا بتواند زنده بماند .امیکرون یا فرزندان آن ،احتماال در دهههای آینده با ما خواهند بود.
ما هنوز دقیقا نمیدانیم که آینده کووید 19چگونه خواهد بود .شاید کووید 19کاهش یابد و
سپس در موجهای فصلی منظم ،مانند ( RSVتنفسی ویروسی) و آنفلوآنزا ،بازگردد .همچنین
ممکن است شیوع بیماری در دیگر زمانهای سال ادامه داشته باشد ،اما به دلیل سطوح باالتر
ایمنی در جمعیت ،آسیب کمتری داشته باشد.

۹
گزیده

دادستانکل:دربارهبیکیفیتی
خودروهاکارازتوصیهگذشتهاست
در ادامه موج انتقادها از خودروسازان داخلی،
دادســتــان کــل کشور گفت :در مسئله خــودرو
متأسفانه شاهد هستیم که حقوقعامه تضییع
میشود و با این اقدامات مختصر و توصیهها نیز
کار به جایی نمیرسد .حجتاالسالم محمدجعفر
منتظری درباره بیتوجهی خودروسازان به ارتقای
کیفیت خودروها ،دیروز به تسنیم گفت :در کنار
برنامهریزی وزارت صمت ،ما نیز قدمهایی در
این رابطه برداشتیم که شاید در چند روز آینده به
نتایجی برسیم و انشاءا ...اطالعرسانی خواهد
شد .در همین زمینه ،رئیس سازمان استاندارد
اظهار کرد 10 :روز پیش وعده دادیم که کیفیت
خودروهای داخلی را تغییر دهیم ،بر همین اساس
 15تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام
در بحثهایی نظیر عملکرد ،ایمنی و کیفیت
خودروهای داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به
امضای خودروسازان و مسئوالن وزارت صنعت،
معدن و تجارت رسید .به گــزارش ایلنا ،مهدی
اسالمپناه اظهار کرد :خودروسازان مکلف شدند
که هر خودرویی را که بیش از دوماه در انبارها یا
پارکینگها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد
بــازرســی قــرار دهند و تمام قطعات الستیکی،
پلیمری ،شـنزدگــی ،فرورفتگی یا آسیبهای
عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده
ترمیم شوند .رئیس سازمان ملی استاندارد افزود:
خودروسازان مکلف شدند برای اخذ تأییدیههای
تطابق و نوع گواهیها بالفاصله سازمان ملی
اســتــانــدارد را در جریان تغییرات قــرار دهند و
مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه
خــودروســازی اســت .این گــزارش حاکی است،
همزمان با مــوج انتقادها دربــاره کیفیت تولید
خودروهای داخلی ،کمیسیون حقوق بشر کانون
وکالی دادگستری مرکز درخواست کرد برای
تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد
اعالم جرم عمومی شود.

ایرانیها چه تعداد فرزند
را می پسندند؟
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)
دربــاره تعداد فرزندان از ایرانیها نظرسنجی
کرده است .در نتایج این نظرسنجی با پرسش
« بــه نظر شما چند فــرزنــد بــرای یــک خــانــواده
مــنــاســب اســـــت؟»  32درصــــد 2فـــرزنـــد را
مناسب دانستهاند .در نتایج این نظرسنجی
آمــــده اســــت ۱۲ :درصــــد نــداشــتــن فــرزنــد
را مــطــلــوب مـــیدانـــنـــد۲۰/۷.درصـــد یک
فرزند۳۲/۷،درصد دو فرزند ۱۶ ،درصد سه
فرزند۱۱/۶ ،درصد چهار فرزند و ۵/۶درصد
پنج فرزند و بیشتر را برای یک خانواده مطلوب
دانستند۱/۴.درصد به ایــن ســوال پاسخی
ندادند .میانگین تعداد فرزندان مناسب برای
یک خانواده از نظر پاسخگویان ۲/۲۲فرزند
است .میانگین تعداد فرزندان مطلوب از نظر
مــردان (۲/۳۲فــرزنــد) و بــرای زنــان (۲/۱۲
فرزند) اســت .میانگین فرزند در میان افــراد
 ۵۰ساله و بیشتر ( ۲/۵۶فرزند) باالتر از دیگر
گــرو ههــای سنی اســت .پاسخگویان متاهل
(۲/۳۳فرزند) تعداد فرزندان بیشتری را نسبت
به مجردها ( )۱/۹۶مطلوب میدانند.

