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آمارهای معنادار!

جامعه

معاون وزیر بهداشت :تمهیداتی
برای آیین شبهای قدر با کمترین
آسیب اعالم میشود

معاونکلوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
گفت :تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری
آیین شبهای قــدر ،با کمترین میزان آسیب به
مــردم ،پس از نهایی شــدن ،روز یک شنبه اعالم
میشود.به گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی دیروز در
گفتوگوباخبرنگارانافزود:درکمیتهاجتماعی
و امنیتی و در نشست روسای کمیتههای مقابله
با کرونا در حضور رئیس جمهور تصمیمات اولیه
برایآیینشبهایاحیاگرفتهشدهوپسازنهایی
شدن روز یک شنبه هفته آینده اعالم می شود.
ویبابیاناینکهدربارهبسیاریازآیینهاهنوززود
است که بتوان به روال سالهای گذشته برگشت،
تصریحکرد:نبایدانتظارداشتامکانبازگشتبه
روند عادی در کشور ،برگزاری مراسم ،اجتماعات
ودیدوبازدیدهایخانوادگیبهزودیمیسرشود.

پیش بینی واردات ۱۰برابری
واکسن آنفلوآنزا
رئیس سازمان غذا و دارو گفت:هم اکنون مشکلی
بابت اقــام بهداشتی و درمانی کرونا نداریم.به
گزارشمهر،محمدرضاشانهسازدیروزبهخبرنگاران
گفت:باتوجهبه تقاضایدنیابرایواکسنآنفلوآنزا،
ماهمپیشبینیواردات ۱۰برابریواکسنآنفلوآنزا
را در مقایسه با سال گذشته انجام دادهایــم و همه
کارهای الزم انجام شده است.وی در پاسخ به سوال
دیگریمبنیبراینکهامسالتواناییتولیدواکسن
آنفلوآنزا را داریم یا خیر ،بیان کرد :تحقیقات اولیه
برای تولید واکسن آنفلوآنزا در داخل کشور انجام
شدهاستولیامسالنمیتوانیماینواکسنراتولید
کنیمودرسالآیندهبهتولیددستمییابیم.

چینآزمایشاولینواکسنکروناروی
حیواناتراموفقیتآمیزدانست

اولینآزمایشواکسنساختچینبرایدرمانکرونا
روی حیوانات بر اساس اعالم پزشکان این کشور با
موفقیت همراه بوده است.به گزارش ایرنا ،تارنمای
«یی سی» چین دیروز گزارش کرد که واکسن «پیکو
واکس» راشرکتواکسنسازی«سینوواکبیوتک»
شهر پکن تولید کرده و با موفقیت روی میمون ها
آزمایش شده است.این گــزارش حاکی است این
واکسنپسازآزمایشرویمیمونها ،موجبتولید
پادتن در آن ها شده و سیستم ایمنی بدن آن ها را به
نوعیتقویتکردهاستتابتوانندویروسهاراازبین
ببرند.درروندآزمایشاینواکسنروینوعیمیمون
هندی ،پس از سه هفته به بدن آن ها واکسن کرونا
تزریقشد.یکهفتهبعدآزمایشهانشاندادکهریه
میمون ها از ویروس پاک شده است.میمون های
دیگری که ویروس کرونا به آن ها تزریق شده ولی
واکسندریافتنکردهبودند،بهشدتبیمارشدندو
عالیمیازتولیدپادتننداشتند.اینواکسنالبتهاز
اواسط آوریل روی برخی از داوطلبان آزمایش شده
اماپزشکانهنوزنتیجهآنرااعالمنکردهاند.

از میان خبرها

آیاتفاوتچشمگیرآمارمرگومیربرخیاستانهادرزمستانهای 98با97و 96بهکرونامرتبطاست؟
گروه اجتماعی -پس از روزها که سازمان ثبت احوال در این
چالش قرار گرفته بود که چرا آمار مرگ ومیر زمستان 98و
فروردین 99را اعالم نمی کند ،سرانجام طی دوروز گذشته
ایــن آمــار روی سایت ایــن سازمان قــرار گرفت و با توجه به
ماجرای کرونا و برخی شائبه ها درباره تعداد قربانیان این
ویروس ،طبیعتا ذهن ها به سمت و سوی مقایسه این آمار با
سال های گذشته سوق پیدا می کند .بررسی های خراسان
حاکی از این است که آمارمرگ ومیر فقط در زمستان 98در
مقایسه با همین آمار در زمستان های 97و  96در برخی از
استان ها همچون تهران ،قم ،مازندران و گیالن که از کانون
های مهم کرونا بودند ،تفاوت های معناداری را به ذهن متبادر
می کند .در جدول زیر آمارمرگ و میر در سال های  96و97
و 98در کنار هم آمده است:
چند نمونه

زمستان  98زمستان 97زمستان96

تهران

16773

15700

15598

اصفهان

6729

6488

6197

قم

2305

1558

1549

مازندران

5274

4334

4267

گیالن

5934

4463

4312

گلستان

2947

2349

2338

بازه زمانی

جمع کل وفات های کشور

زمستان98

105787

زمستان97

101210

زمستان96

101030

▪ زمستان کم سفر

این آمارها در شرایطی رقم خورده است که با آغاز ماه اسفند و
اعالمرسمیمبتالیانبهکرونادرکشوربهنوعیباکاهشسفرها
و طبیعتا کاهش تعداد جان باختگان جاده ای روبه رو بوده ایم
چنان که آمارهای پلیس نیز در چند وقت اخیر از تصادفات جاده
ای همین موضوع را تایید می کند .درعین حال بررسی این

آمارها در نگاهی کاوشگرانه تر و جامع به همه استان ها بیشتر
به ما کمک می کند که به ارزیابی دقیق تر کرونا بپردازیم .اما با
نگاهی کلی به افزایش معنادار در برخی استان ها بر می خوریم
که در دو زمستان  98با  97در قم آمار فوت شدگان  48درصد،
در گیالن  33درصد ،در مازندران  22درصد با افزایش مواجه
بوده است .در شرایطی که مقایسه آمارهای 97با 96همان طور
که از جدول هم بر می آید چندان معنادار نیستند.
▪افزایش18هزارنفری فوتی ها

بههررویازارقامجدیدثبتاحوالبرمیآیدتعدادمرگومیرهای
سال 98نسبت به سال قبل از آن نیز 18هزارو147نفر بیشتر
بوده که البته ماجرای کرونا در کشور از بهمن و بیشتر در اسفند
شیوعیافتهاست.طبقاعالمثبتاحوالدرسال ۳۹۵، ۹۸هزار
و ۳۹۲نفرودرسال ۳۷۷ ،۹۷هزارو ۲۴۵فوتیثبتشدهاست.

 104691مبتال 6541 -قربانی

 1556مبتال و  55قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

بیماران در وضعیت شدید

استان های درگیر

55

1556

6541

104691

83837

2711

تمام استان ها

سرکشیکرونادرسایهاجراینیمبندپروتکلها

محمد جــواد رنجبر /بررسی آمارهای
مبتالیان جدید به کرونا ویروس طی چند
روز اخیر نشان می دهــد که ایــن ویــروس
سرکش دوباره در حال رشد در کشور است.
به گــزارش خــراســان ،با شناسایی هــزار و
 556مبتالی جدید به کرونا طی 24ساعت
منتهی به ظهر دیــروز ،مجموع افراد مبتال
به کرونا در کشور به  104هزار و  691نفر
رسید.بر اساس آمارها ،طی چند روز گذشته
یعنی تقریبا از  15اردیبهشت امسال به بعد،
تعداد مبتالیان به کرونا در کشور افزایش
زیــادی داشته اســت؛ به گونه ای که آمار
مبتالیان به کرونا طی  24ساعته منتهی به

شنبه هفته گذشته  802نفر بوده که در یک
شنبه به  976نفر رسیده و در دوشنبه هزار
و  223نفر بوده است.این آمار در سه شنبه
گذشته به هزار و  323نفر ،چهارشنبه به
هزار و  680نفر ،پنج شنبه به هزار و 485
نفر و دیروز به هزار و  556نفر رسیده است
که نشان از سیر صعودی تعداد مبتالیان
به کرونا در کشور دارد.دقت در این آمارها
نشان می دهد که تقریبا از دو هفته پس از
بازگشایی بعضی مشاغل در استان تهران
در  30فروردین ماه امسال ،دوباره کرونا در
حال اوج گیری است و این موضوع نگرانی
هایی را ایجاد کرده است.

▪پروتکل هایی که کمتر رعایت می شود

افزایش آمار مبتالیان به کرونا در کشور
حاکی از آن اســت کــه بــه ظاهر پروتکل
های بهداشتی در برخی اماکن آن طور
که باید رعایت نمی شود و اگر این گونه
باشد ،کرونا دوبــاره جــان می گیرد و بر
آمار مبتالیان و فوتی ها افزوده می شود.
پروتکل های بهداشتی تدوین شده برای
مشاغل و اماکن مختلف آن چنان ضمانت
اجرایی نــدارد و برخی آن را رعایت نمی
کنند و نظارت شایسته ای بر اجــرای آن
وجود ندارد.با این شرایط ،خبرها حاکی
از آن است که اجازه بازگشایی تاسیسات

گــردشــگــری صــــادر شـــده و تاسیسات
گردشگری پس از حدود دو ماه تعطیلی
ناشی از پاندومی کووید ،۱۹-به تدریج
و داوطلبانه بــاز میشوند که در صورت
رعایت نشدن پروتکل هــای بهداشتی،
بیم این می رود که شیوع کرونا افزایش
یابد.در شرایطی که آمار مبتالیان روز به
روز در حال افزایش است ،به نظر می رسد
سخت گیری در اجرای پروتکل ها اعمال
نمی شــود کــه بیش از پیش باید بــه این
مهم توجه شود.عادی شدن کرونا برای
مردم ،تهدیدی است که می تواند تبدیل
به خطری برای کشور شود.

کاهش 12درصدی تولدها طی یک سال

آمار سال 98از کاهش رقم  170هزار والدت نسبت به سال قبل حکایت می کند
گـروه اجتماعـی -سـخنگوی ثبـت احـوال
کشـور ،آمار تولدهـا و مرگ و میر سـال 1398

را اعلام کـرد و همـان طـور کـه از آمـار کاهـش
ازدواج هـا و طبیعتـا شـرایط اقتصـادی بـر می
آیـد ،در ایـن سـال هـم نسـبت بـه سـال  97بـا
کاهـش والدت هـا مواجهیـم ،بـه نوعـی کـه
والدت هـای سـال  12 ،98درصـد نسـبت به
 97کاهش داشـته اسـت.بنابراعالم ابوترابی
سـخنگوی این سـازمان ،در سـال  1398یک
میلیـون و196هـزارو 135نفـر متولد شـدند
کـه ایـن آمـار در سـال 1397یـک میلیـون
و366هـزار و 519نفـر بـوده اسـت.
یعنـی در سـال  ،1398کاهـش تولدهـا بـه
عدد170هـزار و 384نفـر رسـیده اسـت.
گـزارش خراسـان حاکـی اسـت ،ایـن کاهـش

170هـزار والدت در سـال 98در حالـی
اسـت کـه امسـال نیـز بـه دلیـل بیمـاری کرونا
پیـش بینـی مـی شـود خانـواده هـا بـه دلیـل
ترس از مواجه شـدن با مراکز درمانی چندان
بـه سـمت فرزنـدآوری نرونـد و در نیمـه دوم
امسـال با کاهش جدی تولدها روبه رو شویم.
پیش از ایـن تندگویان معـاون جوانـان وزارت
ورزش و جوانـان گفتـه بود احتمـاال تولدها در
سـال  99با یک سـوم کاهـش همراه شـود.در
ارائه آمـار سـخنگوی ثبت احـوال کشـور آمده
اسـت کـه در بخـش والدت نیـز از مجمـوع یک
میلیون و  ۱۹۶هزارو  ۱۳۵والدت ثبت شـده
در سـال  ۱۳۹۸بیشـترین تولـد بـه ترتیـب

5

مربـوط بـه اسـتان هـای تهـران بـا  ۱۵۶هـزار
و  ۵۵۷نفـر ،خراسـان رضـوی بـا  ۱۱۶هـزار
و  ۷نفـر و خوزسـتان بـا  ۹۷هـزار و  ۱۳۲نفـر
اسـت .بر اسـاس گـزارش سـامانه آمارهـای
جمعیتـی سـازمان ثبـت احـوال کشـور ،از
کل یـک میلیـون و  ۱۹۶هـزارو  ۱۳۵والدت
سـال گذشـته  ۶۱۶هـزار و  ۴۹۳نفـر مـرد و
 ۵۷۹هـزارو  ۶۴۲نفر زن هسـتند؛ همچنین
کمترین میـزان تولـد از کل والدتهای سـال
 ۱۳۹۸نیـز بـه ترتیـب متعلـق بـه اسـتانهای
سـمنان بـا  ۸۰۲۷نفـر ،ایلام بـا   ۸۵۶۶نفر
و کهگیلویـه و بویراحمـد بـا  ۱۲هـزارو ۴۰
نفـر اسـت.

هزینهماهانه نگهداشتتهران
چقدراست؟
عضوشوراخواستارکمکمالیمردمبه
تهرانشد

عضوکمیسیونسالمتشورایشهرتهرانبااشاره
به این که هزینه نگهداشت تهران ماهانه ۱۱۰۰
میلیارد تومان است ،گفت :با تأیید طرح دریافت
هدایای مردمی ،شهروندان میتوانند کمکهای
ارزی و ریالی خود را برای کمک به شهر و شرایط
بحرانیبهحسابشهرداریواریزکنند.
ناهید خداکرمی با اشــاره به تصویب طرحی در
شورای شهر درباره اجرای بند 10ماده 55قانون
شهرداریهااظهارکرد:درکنارالیحهبستهمحرک
اقتصادی شهرداری به دولت ،طرحی به شورای
شهر ارائه کردم که براساس آن با اجرای ماده 55
قانون ،به شهرداری اجــازه داده میشود اعانه و
هدایایمردمیپذیرفتهشود.
وی افزود :بر این اساس یک حساب ارزی و ریالی
ازسویشهرداریبرایدریافتهدایایمردمیبه
ویژهدرشرایطبحرانیبازخواهدشد؛ممکناست
اکنون به استفاده از این حساب نیازی نباشد ولی
در شرایط بحرانی مردم یا شهروندانی که خارج از
کشور هستند و تمایل دارند به زادگاهشان کمک
کنند ،میتوانند کمکهای خود را به این حساب
واریــز کنند .خداکرمی خاطرنشان کــرد :برای
کمکهایریالیوارزینیزبعدازاینکهالیحهمورد
تأیید فرمانداری قرار گرفت ،حسابی بازگشایی
میشود و به اطالع مردم خواهد رسید تا هر فردی
که تمایل دارد برای آبادانی شهر خود و حتی در
راستایسالمتیمردمبرایپروژهمشخصیکمک
کند ،به واریــز وجه در حساب مذکور اقــدام کند.
به گفته وی ،هزینه نگهداشت شهر تهران ماهانه
یک هزار و 100میلیارد تومان است که رقم بسیار
سنگینیاستومشارکتمردممیتواندتحولیرا
درشهرتهرانایجادکند.

تکلیف وضعیت سربازی
کنکوریهای امسال
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به تشریح
وضعیت خدمت مشموالنی پرداخت که به دلیل
جلوگیری از شیوع کرونا هنوز نتوانسته اند
کنکور بدهند .ســردار تقی مهری با اشــاره به
وضعیت خدمت مشموالنی که امسال کنکوری
بودند ،به مهر گفت :برابر قانون ،کسانی که
به  ۲۰سالگی میرسند ۱۸ ،سال آن ها تمام
میشود و حداکثر تا  ۲۰سالگی باید وضعیت
سربازی خود را معلوم کنند ،البته از  ۱۸تا ۲۰
سالگی میتوانند معافیت تحصیلی بگیرند.وی
افزود :افرادی که به عنوان مثال خرداد امسال
دیپلم میگیرند یک سال زمان دارند تا به خدمت
سربازی بیاید یعنی تغییر تاریخ کنکور تغییری
در وضعیت این ها ندارد چراکه تا خرداد سال
آینده این افراد مهلت دارند در دانشگاه قبول
شوند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان
کرد :بنابراین کسانی که خرداد امسال دیپلم
گرفتند یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که
برای خدمت سربازی بیایند .در واقع میتوانند
در کنکور امسال که شهریور ماه برگزار میشود،
شرکت کنند.

تولد ساالنه  ۱۵۰بیمار تاالسمی
جدید
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت دارو و
درمــان تاالسمیها ،از تولد ساالنه  ۱۵۰بیمار
تاالسمی جدید در کشور خبر داد.دکتر مهدی
شادنوش با بیان این که کل بیماران تاالسمی
که در سامانه وزارت بهداشت ثبت شدهاند،
نزدیک به  ۱۸هــزار و  ۳۰۰نفر هستند که در
 ۲۲۵بخش تزریق خون به آن ها ارائــه خدمت
میشود،افزود :همچنین ساالنه حــدود ۱۵۰
بیمار جدید تاالسمی در کشور متولد میشوند.
متاسفانه بیشترین میزان موارد جدید تاالسمی
در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان
است و علت آن رواج ازدواجهــای فامیلی و غیر
رسمی است.

