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یک پنجم زوج های ایرانی
نابارور هستند

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران گفت :از هر پنج زوج ایرانی یک زوج با مشکل ناباروری درگیر است ،یعنی یک پنجم از  24میلیون
زوج ایرانی با مشــکل ناباروری مواجه هســتند .به گزارش ایرنا  ،اشــرفی افزود :با وجود امکان درمان اکثر افراد دچار ناباروری در کشور ،درمان
ناباروری در کشور خألهای قانونی دارد و برای رفع این خأل ها باید مجمع عمومی و فوق العاده این انجمن با همکاری وزارت بهداشت تشکیل شود.

...

علمیوفناوری
رئیس دانشگاه امیرکبیر
در گفت وگو با خراسان:

آغاز ساخت نسخه دوم
ماهواره«پیام» از  2هفته دیگر
زهرا حاجیان  -رئیس دانشگاه امیرکبیر از
اجرای پروژه ساخت نسخه دوم ماهواره«پیام»
با مشارکت حــدود  150نفر از متخصصان
ومحققان این دانشگاه از دو هفته دیگر خبر
داد .احمد معتمدی در گفتوگو با خراسان
 ،گفت:براساس مذاکراتی که با سازمان
فضایی انجام دادهایم،مقرر شده است تا ازدو
هفته دیگرپروژه ساخت نسخه دوم ماهواره
پیام را با حضورتیمی متشکل از  17نفر از
استادان دانشگاه و  130دانشجوی مقطع
ارشد و دکترا در دانشگاه امیر کبیر آغاز کنیم .
▪شفافیت در بودجه ساخت ماهواره پیام

وزیــر ارتباطات نیزبا بیان این که عد های
خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره
«پیام» شده اند افــزود :کل بودجه ساخت
این ماهواره در طول  ۱۰سال1.2 ،میلیون
یورو بوده است.به گزارش مهر ،محمدجواد
آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت «:این
بودجههاازجنسهزینهنیست،بلکهسرمایه
ملی است ،به خاطر دارید اجرای بخشی از
دولت الکترونیکی چه میزان از هزینههای
کشور و بریز و بپا شها را جمع میکرد؟
داشتن ماهواره سنجشی نیز به همان میزان
بهرهوری منابع آب و کشاورزی ما را بهبود
خواهد بخشید».وزیر ارتباطات با اشاره به
جلسه ای که با تیم ماهواره «پیام» داشته
است ،گفت :ماهواره بعدی این تیم ،دقت
 ۴۰برابر باالتر از «پیام» و کاربردهای جدید
و کارآمدی بهتری خواهد داشت.

محمدرضا جالیی پور فعال
سیاسی اصالح طلب:

خسته نباشید به همكاران پروژه
ماهواره پیام
مــحــمــد رضــــا جــایــی
پــــور طـــی یــادداشــتــی
در روزنـــــامـــــه ایـــــران
نــوشــت...«:چــنــد روز
پیش ص ــادق زیباكالم
توئیتی انتقادی در خصوص این تالش ها
(پرتاب ماهواره)منتشر كرد و وزیر ارتباطات
به آن پاسخ داد .پیرو آن آذر منصوری ،قائم
مقام حزب اتحاد ملت ،در پاسخ توئیت وزیر
ارتباطات بر ضــرورت تالش این وزارتخانه
برای توجیه افكار عمومی و فعاالن مدنی و
رسانه ها تاكید كرد .وزیر ارتباطات هم در
پاسخ به آذر منصوری از او و جمعی از فعاالن
مدنی دعوت كرد به عنوان اولین گام در این
مسیر صبح روز بعدش به پژوهشگاه فضایی
ایران بیایند .در این بازدید دستاوردهای این
پژوهشگاه و ضرورت و اولویت اقتصادی آن
برای همه فعاالنی كه دعوت شده بودند بیش
از انتظار قبلی بود .كاربردی سازی داده های
فضایی نیز بهویژه از سال گذشته پیشرفت
قابل توجهی كرده بود .شخصا نمی دانستم
بیش از  100استار تآپ نوپدید ایرانی در
حوزه كشاورزی از این داده ها استفاده می
كنند ،پایگاهاطالعاتی اینپژوهشگاه بهشكل
رایگان و داده باز در اختیار عموم است و می
تواند مبنای شكل گیری و تقویت استارتآپ
هــای فضاپایه پرشمار شــود ،وزارت نیرو و
كشاورزی برای شناسایی چاه های آب مجاز
و غیرمجاز و مدیریت منابع آب و تخصیص
بهینه زمین های كشاورزی همین حاال هم
استفاده از داده های این پژوهشگاهها را آغاز
كرده اند ،صرفه جویی قابل توجه هزینه های
حكمرانی با اتكا به این داده ها همین حاال
هم دارد اتفاق می افتد ،برای پیشگیری از
آتش سوزی در جنگل های ایــران این مركز
با سازمان محیط زیست همكاری خود را
آغازكرده  ،ایران تنها كشور منطقه است كه
دانش و تجربه تولید و ارسال این ماهواره ها
را پیدا كرده است و دیگر حكمرانی بهینه در
بسیاری از حوزه ها بدون داده های ماهواره
ای ممكن نیست.به نظرم اگر ساعت بازدید با
كالسجنابصادقزیباكالمتداخلنمیكرد
و در آن شركت میكردند و توضیحات مفصل
و دقیق كارشناسان حرفه ای این پژوهشگاه
و وزیــر ارتباطات را می شنیدند ،دیگر در
ضــرورت و اولویت و ارزش ساخت و ارسال
ماهواره و استفاده از داده های فضایی برای
بهبود حكمرانی و اجرای سیاست ها تردید
نمیكردند»...
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توضیحات مبهم بیمه مرکزی درباره طرح راننده محوری بیمه شخص ثالث

...
اخبار

سلیمانی امیری:راننده محور شدن بیمه شخص ثالث بهمعنای صدور بیمه نامه برای هر راننده نیست
گروه اجتماعی -در پی طرح جدید بیمه مرکزی
درباره «راننده محور» شدن صدور بیمهنامههای
شخص ثالث که ازسه شنبه هفته قبل رسانه ای
شد ،ابهامات متعددی در این باره مطرح شد،
ازجمله این که آیا استفاده کنندگان مشترک
از یک خــودروهــرکــدام یک بیمه شخص ثالث
میخواهند؟در پی این ابهامات ،رئیس کل بیمه
مرکزی دیــروز گفت :رانندهمحور شــدن بیمه
شخص ثالث به مفهوم صــدور بیمهنامه برای
هر راننده نبوده و این بیمه بــرای وسیله نقلیه
صادر خواهد شد.به گزارش خراسان ،به نقل از
روابط عمومی بین الملل بیمه مرکزی ،غالمرضا
سلیمانی امیری اظهارکرد :بیمه نامه شخص
ثالث صرفا برای خودرو صادر میشود و به هیچ
وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر
نمیشود و در ایــن طرح ویژگیهای راننده یا
رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق
شخصی و بیمهای در تعیین حقبیمه و ارزیابی
ریسکبیمهگذاردخیلخواهدبود.ویافزود:هم
اکنون سوابق بیمهای راننده در محاسبه حقبیمه
اعمالمیشودبهنحویکهطبقآییننامهاجرایی
ماده  ۱۸قانون بیمه شخص ثالث ،رانندگانی که
خسارتی دریافت نکرده باشند ،ساالنه مشمول
تخفیف در حقبیمه میشوند که این تخفیف در
صورت نداشتن خسارت در سالهای آینده تا۷۰
درصد افزایش مییابد.سلیمانی امیری گفت:
به عنوان نمونه هم اکنون وفق مقررات ماده ۱۸
قانون بیمه شخص ثالث ،رانندگانی که در سوابق
خود دارای نمرات منفی یا تخلفات حادثهساز
باشند که در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت
شده باشد ،به تناسب حقبیمه آن ها افزایش
مییابد .از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان
مجرب ،بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی

انتظامی آییننامهای را به دولت پیشنهاد کرده
است که به موجب آن دارندگان گواهی نامه طی
دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر مشمول
 ۱۰درصد تخفیف در حقبیمه خواهند شد.
▪تشویق و تنبیه رانندگان

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید
کرد  :به هیچ عنوان این بحث
مطرح نیست که برای هر نفر
یــک بیمه نــامــه ص ــادر شود
و اتفاقا با اجــرای ایــن طرح
رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر

تنبیه میشوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر
تفکیک ایجاد میشود.وی اعمال این مولفهها را
مستلزم دسترسی به اطالعات رانندگان مندرج
در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت :بدین
منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران مذاکرات و تفاهمهایی انجام شده است.
سلیمانی امیری اضافه کــرد :بیمه مرکزی در
اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره یک
ماده  ۱۸قانون برای اعمال سایر ویژگیهای
راننده برنامههایی را در دست اجرا دارد که مهم
ترین آن ایجاد زیرساختهای اطالعاتی برای
اعمال ویژگیهای فردی راننده از قبیل سن و

انتقاد آیتا...مکارم شیرازی
از اجرای مرموزانه سند 2030

سابقه رانندگی وی در محاسبه حقبیمه شخص
ثالث است به نحوی که تا پایان برنامه ششم این
تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.

فرا خبر

چند ابهام باقیمانده
با وجود توضیحات رئیس بیمه مرکزی درباره این طرح جدید همچنان چند نکته مطرح است:
-1آیا با شرایط فعلی بیمه شخص ثالث نمی توان عملکرد بیمه شده در پرخطر یا کم خطر بودن را استخراج کرد؟
دقیقا چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد که بیمه نامه شخصی بشود؟ توضیحات آقای سلیمانی امیری به جاست اما اجرای سازوکار شناسایی عملکرد
رانندگان در شرایط فعلی هم امکان پذیر نیست؟
-2میزان افزایش دریافتی حق بیمه شخص ثالث رانندگان پرخطر بر چه اساسی خواهد بود؟ به نظر می رسد مبنا برای افزایش حق بیمه رانندگان پرخطر،
میزان خسارتی باید باشد که بیمه در قبال تخلف راننده   میپردازد که اکنون همین گونه است ،اما اگر یک راننده برای نبستن کمربند یا سرعت غیرمجاز
جریمه شد ،درچنین شرایطی به بیمه هیچ خسارتی وارد نشده است که بخواهد از این رفتار راننده دریافت اضافه ای داشته باشد.
درواقع با این سازوکار ،احتماال بیمه قصد دارد جریمه ای در کنار جریمه پلیس برای خودش ایجاد و درآمد زایی کند .آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی
مردم چندان تعریفی ندارد و خانوار ها با گرانی هر روزه مایحتاج خود دست به گریبان هستند.
-3به نظر می رسد ،با توجه به شرایط بیمه ها و این که چنین مجموعه هایی همواره درصدد افزایش حوزه های درآمدی خود هستند و این طرح از آن
جا که به گفته رئیس کل بیمه همچون گذشته قرار است همچنان برای خودرو صادر شود ،بنابراین ازنظر کالبدی نباید با وضعیت فعلی تفاوت چندانی
داشته باشد مگر این که از فردای آغاز طرح جدید ،بیمه نیز بخواهد درکنار جریمه های پلیس برای خود سازوکار درآمدی فراهم آورد .ضمن این که به نظر
می رسد سازوکارهای تشویقی و تخفیف های تعلق گرفته به راننده کم خطر همان شرایط قبلی را دارد و گویا دغدغه آقایان بیشتر بر افزایش حق بیمه از
طریق شناسایی رانندگان پرخطر معطوف بوده است لذا   از این رو پیشنهاد می شود ،بیمه به طور شفاف و بابیان مصادیق و اعداد و ارقام اعالم کند قرار
است در این طرح چه اتفاقی بیفتد.

آیتا ...مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید
با بیان این که برخی از نفوذی ها بدون توجه
به وزیر آمــوزش و پــرورش به دنبال اجرای
سند  2030هستند ،گفت :گفته میشود
که این سند مرموزانه در برخی از جاها در
حال اجراست .بنابرخبرفارس ،وی دیروز
در دیدار دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
با اشاره به ویژگیهای شورای عالی انقالب
فرهنگی اظهار کرد :فضای مجازی در زمان
کنونی مشکالت زیادی دارد ،اگر این فضا
اصالح نشود ،بسیاری از مشکالت در جامعه
ظاهر میشود .ایــن مرجع تقلید بررسی
فضای مجازی توسط نهادهای فرهنگی را
ضروری دانست و تصریح کرد :در گذشته
تریبونها در دست افــراد خاصی بــود ،اما
فضای مجازی تریبون به دست همه داده
استوبهعنوانمثالفردیکهبهتازگیخلع
لباس شد ،بیش از یک میلیون نفر حساب
او را در یکی از شبکههای اجتماعی دنبال
میکردند .وی ادامه داد :باید پهنای باند
در اختیار محتوای صحیح در فضای مجازی
قرار بگیرد و نباید این فضا رها باشد.

 ۱۰تهدید اصلی برای سالمت
بشر در ۲۰۱۹

از میان خبرها
جذب  ۶۰۰سرباز وظیفه نخبه به وزارت صمت تا پایان سال

معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به معرفی دو هزار نفر
از دانشآموختگان به شرکتهای دانشبنیان برای انجام خدمت سربازی گفت :تا پایان سال
 ۶۰۰نفر از این تعداد به این وزارتخانه به منظور جذب در بنگاههای صنعتی معرفی می شوند .به
گزارش ایسنا ،دکتر قبادیان افزود :بر اساس تفاهمنامه با معاونت علمی؛ از امسال دو هزار نفر از
نخبگان به جای آن که خدمت سربازی خود را در نیروهای مسلح باشند ،شش ماه تا یک سال آخر
سربازی خود را با معرفی معاونت علمی در شرکتهای دانشبنیان سپری میکنند.همچنین به
تدریج در طول سالهای آینده این میزان افزایش مییابد تا به سقف  ۱۰هزار نفر ارتقا یابد.وی
هدف از این طرح را تقویت بخشهای( R&Dتحقیق و توسعه) در واحد های صنعتی اعالم کرد.

نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی کشور زیرذره بین شورای عتف

حاجیان -دبیرکل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری با اعالم این که باید مشخص شود که
بودجه های پژوهش و فناوری کشوربرای چه برنامه هایی هزینه می شودگفت :بررسی فرایند
تقسیم و توزیع بودجه پژوهشی کشور دردستورکار شورای عالی علوم ،تحقیقات وفناوری
قراردارد.دکتر مسعودبرومندافزود :بودجه های پژوهش و فناوری کشور باید به رفع چالش
های موجودو برنامه های آینده نگرانه اختصاص یابد در حالی که هم اکنون این وضعیت چندان
شفاف نیست و باید مشخص شودکه بودجه های پژوهش و فناوری برای چه برنامه هایی هزینه
می شود .این موضوع درجلسه کمیسیون های دایمی شورای عتف بررسی و مقرر شدتادر جلسه
آینده نهایی شود.

در الیحه سال ۹۸؛

سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ۶۷صدم درصد تعیین شد

مــعــاون پژوهشی وزارت علوم گفت :بودجه
پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای سال
 ۹۸در حد انتظار نیست و سهم پژوهش از تولید
ناخالص داخلی نیز۶۷صدم درصد تعیین شد .به
گزارش مهر ،برومند گفت :براساس الیحه بودجه
سال  ۹۸بودجه پارک های علم و فناوری افزایش
خوبی داشته است اما بودجه پژوهشی دانشگاه ها
و پژوهشگاه ها در حدانتظار نبوده است.وی اظهار
کرد :امیدواریم که در کمیسیون تلفیق تغییراتی
درخصوص بودجه های پژوهشی ایجاد شود.
دانش پور -سی ام دی ماه سال  ،95تهران،
چهارراه استانبول .ساختمان پالسکو بنایی
تجاری و یکی از مهم ترین مراکز تولید و فروش
پوشاک تهران پس از  54سال از زمان ساخت،
 4ساعت در آتش سوخت و فرو ریخت560 ،
واحــد تجاری آن از بین رفت و  16آتشنشان
که درحــال مهار آت ـشســوزی بــودنــد ،زیــر آوار
ساختمان ماندند .ساختمان پالسکو در کنار
ساختمان آلومینیوم از اولین بلندمرتبههای
تهران محسوب میشدند و نماد تهران جدید و
معماری مدرن در پایتخت به حساب می آمدند.
اما با گذشت دو سال از فروریختن نماد تهران
مــدرن ،هنوز وعده های داده شده دربــاره این
ساختمان به نتیجه نرسیده است .اولین وعده ها
در خصوص احداث ساختمان فروریخته پالسکو
توسط رئیس بنیاد مستضعفان داده شد ،وقتی
که دو روز بعد از بروز حادثه ،در پای ویرانه پالسکو
حاضر شد و اعالم کرد ،پالسکو را طی دو سال
می سازیم  .اما با گذشت دو سال از آن تاریخ،
از پروژه ساخت پالسکو تنها گودبرداری شده
که آن هم هنوز به اتمام نرسیده و آخرین خبرها
حاکی از آن است که قرار است گودبرداری این
ساختمان تا آخر امسال به پایان برسد و تا پاییز
سال  99نیز ساختمان جدید به کسبه آن تحویل
داده می شود.درباره این موضوع آخرین خبرها
را رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد و از ساخت

سهم پژوهش ؛نزدیک به هیچ !
حاجیان-سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص
داخلی با وجــود تاکیدات رهبر انقالب وهدف
گذاری های مختلفی که در برنامه های توسعه ای
کشور از جمله برنامه ششم و سیاستهای کلی
«علم و فناوری» کشور انجام شده است هرساله
درجا می زند.روز گذشته نیز معاون پژوهشی وزیر
علوم در حالی از تعیین  67صدم درصدی سهم
پژوهش از تولید ناخالص داخلی خبر داده است

کهاینسهمقراربوددرسالگذشتهباافزایش15
درصدی اعتبارات پژوهشی و اتخاذ تدابیر بودجه
ای مختلف  ،به 7دهم درصد افزایش پیدا کند اما
آنچه درعملاتفاقافتاد تکرارتراژدیسالهای
گذشته یعنی محقق نشدن اعتبارات پیش بینی
شده و در نهایت تحقق سهم  48صدم درصدی
پژوهش در سال  97بود  .اتفاقی که در سال 98
نیزچنداندورازانتظارنیست چراکه تجربهسال
های متمادی در تخصیص اعتبارات پژوهشی
نشان داده است که رشد این اعتبارات روی کاغذ

وعده جدید رئیس بنیاد مستضعفان در دومین سالگرد حادثه تلخ پایتخت:

پالسکویجدید را تا مهر99می سازیم
پالسکو همچنان درمرحله گودبرداری

پالسکوی جدید تا مهر
 99خبر داد .سعیدی
کــیــا در مــراســم تجلیل
از مــنــتــخــبــان مسابقه
طراحی پالسکو نو اظهار
کــرد :بنیاد مستضعفان
معطل هیچ چیز نشده و
کار ساختمان جایگزین
پالسکو را با قــوت ادامــه
میدهد تا پالسکو نو به
عنوان ساختمانی فاخر ساخته شود .وی افزود:
حادثه تلخ پالسکو روز پنج شنبه رخ داد و من
آن زمان در ایرانشهر بودم ،اما همان روز کمیته
مربوط به حادثه در بنیاد تشکیل شد .روز شنبه
پس از حادثه طی تماس تلفنی با وزیر کشور اعالم
کردند که بر سر صحنه حادثه برویم ،من آن جا
گفتم که پالسکو را ظرف دو سال میسازیم ،اما
تاکید کردم پس از اخذ پروانه ساخت میسازیم.
سعیدی کیا با بیان اینکه دستگاههای متعددی
در خصوص موضوع پالسکو ذیمدخل هستند،

گفت :پس از شکلگیری
مقدمات ،بنیاد تصمیم
گـــرفـــت هــمــه مــســائــل
حقوقی را کنار بگذارد
و بـــه عـــنـــوان خــواســت
ملی بــه مــیــدان بیاید و
خواست کسبه را برآورده
کند .وی با بیان اینکه
شورای عالی شهرسازی
و معماری اعالم کرد که
بــرای طراحی و ساخت پالسکو باید مسابقه
ملی برگزار شود ،افزود :برای اینکه خواست
اجتماعی برآورده شود ،فراخوان ایده گذاشتیم
تا نظریات را دریافت کنیم .هیئت داوری تشکیل
شد ،اید هها به بررسی گذاشته و  ۱۰ایده برتر
انتخاب شد .حتی زمین کنار را به اسم پارکینگ
اکبر رفع تعارض کردیم و جزو اموال بنیاد شد،
امــا بههرحال در ایــن مــدت سه شهردار و یک
سرپرست در شهرداری تهران عوض شدند که
کار ما را طوالنیتر کرد.سعیدی کیا گفت :در

با آن چه در عمل محقق می شود تفاوت بسیاری
دارد  .به هر ترتیب سهم اعتبارات پژوهشی کشور
از تولید ناخالص داخلی در شرایطی هر سال
درجا می زند که این سهم طبق اسناد باالدستی
کشورازجمله برنامهششمتوسعهبایدبه 3درصد
و مطابق سیاست های کلی نظام علم وفناوری به
 4درصد افزایش یابد اما متاسفانه مرور کارنامه
دولت ها طی سال های مختلف حاکی از شکاف
و فاصله بسیارسهم پژوهش در  GDPبا اهداف
تعیین شده است .سهمی که نه تنها در قیاس با
کشورهای پیشرفته  ،بلکه از کشور هایی مانند
ترکیه با بیش از 2درصد ومالزی با حدود2درصد
نیز به مراتب کمتر است .
زمان نجفی توافق نامهای برای ساخت به امضا
رسید ،قرار بود همه سطح هم  ۱۵طبقه و هم پنج
طبقه یک جا ساخته شود که مورد قبول صاحبان
سرقفلی پنج طبقه نبود .جلسات جدیدی برگزار
شد .در این راستا برای رفع مشکل به معاون اول
رئیسجمهور نامه نوشتم تا باالخره کاری انجام
شود و همه با هم یکنواخت و همنوا شوند.رئیس
بنیاد مستضعفان افــزود :از مهر  ۹۷به دلیل
دارا بودن مجوز ساخت ،کار را شروع کردیم اما
پروانه نداشتیم اما تالش میکنیم تا مهر ۹۹
پالسکوی جدید ساخته شــود .وی گفت :در
طراحی پالسکو نو ،یادمان شهدای آتشنشان
نیز ساخته میشود.

ســازمــان جهانی بهداشت ( )WHOدر
راستای مقابله با چالشها و تهدیدهایی که
سالمت بشر را به خطر می انــدازد؛ برنامه
راهــبــردی را ارائــه کــرده که بر حــدود سه
میلیارد نفر تمرکز دارد و شامل "تضمین
دســتــرســی بیش از یــک میلیارد نفر به
پوشش جهانی سالمت"" ،حفاظت از یک
میلیارد نفر در برابر شرایط اضطراری" و
نیز "برخورداری یک میلیارد نفر از سالمت
و رفــاه کامل" میشود .به گــزارش ایسنا،
ســایــت اطـــاع رســانــی ای ــن ســازمــان در
گزارشی تازه در همین زمینه آورده است:
تحقق این هدف مستلزم آن است که تمامی
تهدیدهایی که متوجه سالمت بشر است
از زوایــای مختلف مــورد توجه قــرار گیرد.
از جمله چالشهایی که سالمت بشر را
تهدید میکند و الزم است سازمان جهانی
بهداشت و دیگر سازما نهای مسئول در
حوزه سالمت در سال  ۲۰۱۹به آن توجه
داشته باشند می تــوان به آلودگی هــوا و
تغییرات اقلیمی  ،بیماریهای غیرواگیر،
همهگیری جهانی آنفلوآنزا  ،زندگی در
شرایط آسیبپذیر و شکننده  ،مقاومت
آنتیبیوتیکها  ،ابوال و دیگر پاتوژ نهای
پرخطر  ،کمبود مراقبتهای بهداشتی
اولیه ،خ ــودداری از واکسیناسیون  ،تب
دنگی و اچ آی وی ( ) HIVاشاره کرد.
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