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از گوشه و کنار

م هستند
استانهای جنوبی و جنوب شرقی ازلحاظ شیوع ویروس در وضعیت وخی 

جوالن کرونای هندی در جنوب کشور

ریحانه جوالیی

صحنههایــی که از هندوســتان و
سوزاندناجسادبیمارانکروناییدیدیم
شبیه فیلمهای آخرالزمان هالیوودی
بود .در همان زمان ولولهای به راه افتاد
که این ویــروس از نوع انگلیســی هم
خطرناکتر اســت و جان بیشــتری
میگیرد .مســئوالن وزارت بهداشت
بارها اعالم کردند ویروس هندی هنوز
پایشبهکشوربازنشدهاماایرانهمازاین
ویروسجهشیافتهدراماننخواهدبود.
وزیربهداشتدرچندینمصاحبهگفت
ویروس هندی پشــت مرزهای کشور
است و بعدتر هشدار داد که صدای پای
ویروسکرونایهندیشنیدهمیشود.
حاال بعد از چند هفتــه دیگر کرونای
هندینهپشتمرزهاستونهصداپایش
میآید.اینویروسواردکشورشدهودر
حالگرفتنقربانیاست.
کرونایهندیازجنوبکشور
آغازشدهاست؟
چند روز پیش خبرگزاری تسنیم از
ورود چند تبعه هندی مبتالبه ویروس
کرونای جهشیافته هندی خبر داد .به
نقلازاستانداربوشهرگفت ۱۹:نفرتبعه
هندوستاندرقالبدوگروه ۸و ۱۱نفره
روزیکشنبهوارداستانشدهاندکهتست
کرونای ۸نفرازآنهامثبتاست.
ایــن در حالی اســت کــه گفته
میشــوند ایــن مســافران از طریق
شناوری وارد بندرعباس شده و ازآنجا
به شیراز و بوشهر سفرکردهاند .ازاینرو
کارشناسان بهداشــت و درمان در این
زمینه معتقدند درصورتیکه این افراد
بهنوعجهشیافتهویروسهندیمبتال
باشند قدرت ســرایت ویروس هندی
آنچنانباالستکهبراساس مدلهای

خبر

انتقال ویروس احتماالً گروه زیادی را به
ویروس هندی مبتال و روانه سایر نقاط
کشورکردهاندوبهترینراهکاراینجاست
که با شناســایی مســافران آن پرواز
بخصوص و انجام تستهای مشخص و
همچنین هر فردی که در طول مسیر با
کارگرانهندیارتباطداشتهبهسرعت
مانعازگسترشاحتمالیویروسهندی
درکشورمانباشیم.
این افراد همچنیــن تأکیددارند،
با توجه به تائید رســمی ورود ویروس
جهشیافته آفریقایی و احتمال ورود
ویروس هندی به ایران بهترین راهکار
افزایشمحدودیتهادرمناطقاحتمالی
آلودگی استچوندرصورتیکه ایندو
نوع ویروس با در نظــر گرفتن عوارض
کشنده آنها در کشــور منتشر شود
عواقب نگرانکنندهای تجربه میشود
و نظام بهداشت و درمان ایران احتماالً
قابلیتکنترلشرایطرانخواهدداشت.
از ســوی دیگر اما آمارهای وزارت
بهداشت نشان میدهد؛ از  6تا  8خرداد
تعداد شــهرهای قرمــز کرونایی از 8
نقطه به  13شــهر افزایشیافته است.
این یعنی در فاصلــه کمتر از یک هفته
حدود دو برابر به تعداد شهرهای قرمز
کشور اضافهشده است .در این میان با
آغاز خردادماه ،وضعیت در استانهای
جنوبیوجنوبشرقیبهویژههرمزگان
و جنوب سیستان و بلوچستان ازلحاظ
شــیوع ویروس کرونــا وخیمتر اعالم
میشود .بهاینترتیب که بر اساس آمار
رسمی گفته میشــود؛ تنها در استان
هرمزگان در هر دو دقیقه ،یک تســت
کرونای مثبت شناســایی میشــود.
همچنیندرچهارمخردادماههرمزگان
باثبتآمار 494بیماربدحالبستریدر
یک روز رکورد بستریشــدگان کرونا
را در  16ماه اخیر شکســت .در همین
حال خبرها از این استان حکایت از این

دارد که  32روستا و  5مرکز بخش این
شهرستان به دلیل شیوع باالی ویروس
کروناقرنطینهشدهاند.حاالکارشناسان
حوزه بهداشت پیشبینی میکنند که
هرمزگان تبدیل به دروازه پیک پنجم
کرونادرکشورمیشود.همانوضعیتی
کهبهمن 99پسازورودسوشانگلیسی
ویروس کرونــا از مرز عراق به اســتان
خوزستانموجبشدسوشبریتانیایی
ازجنوبغربکشوربههمهنقاطکشور
جابهجاشود.
اگرچه تا امروز نزدیــک به دو ماه از
آغاز پیک چهــارم کرونا میگذرد و به
گفته سخنگوی ســتاد ملی مقابله با
کرونا،کشوردرحالگذرازپیکچهارم
کرونا است و شیب منحنی از قله ابتال
و مرگ عبور کرده اســت اما همچنان
روزانهحدود 200نفربهدلیلکووید19
جانشان را از دست میدهند و بیش از
 4هزار بیمار در بخــش مراقبتهای
توپنجهنرممیکنند.
ویژهبامرگدس 
کارشناسان هشدار میدهند؛ شرایط
پاندمی در کشــور شــکننده است و
هرلحظه میتواند موج دیگری را رقم
بزند .سخنگوی ســتاد ملی مقابله با
کرونانیزروزشنبهنسبتبهوضعیت5
استانجنوبیوجنوبشرقیکشورابراز
نگرانی کرد .علیرضا رئیسی میگوید:
«چنانچه کوچکترین غفلتی صورت
گیرد ســوش هندی میتواند بیشتر
شهرهای کشــور را درگیر کند و این
موضوع هشــدار جدی اســت .دیر و
کنگان در بوشهر ،چابهار در سیستان
و بلوچســتان ،جیرفت ،ســیرجان و
شهربابک در کرمان ،ســرپل ذهاب
در کرمانشــاه ،بندرعباس ،جاسک،
بندر خمیر ،رودان ،قشــم و میناب در
هرمزگان جزو  ۱۳شهری هستند که
وضعیت از نارنجی فراتــر رفته و قرمز
شدهاند».

آمارهای وزارت بهداشت
نشان میدهد؛ از 6تا8
خرداد تعداد شهرهای
قرمز کرونایی از 8نقطه به
 13شهر افزایشیافته است.
اینیعنیدرفاصلهکمتراز
یک هفته حدود دو برابر به
تعدادشهرهایقرمزکشور
اضافهشده است

پیشرویکروناباسفرهایخرداد
ومتینگهایانتخاباتی
هرچندکهاینروزهاتعدادمبتالیان
گومیربیماراننسبتبهیک
ومیزانمر 
ماه گذشته کاهش پیداکرده و افزایش
واردات و میزان واکسیناسیونکرونا در
هفتههایاخیرسالمندانوخانوادههای
زیادی را دلگرم کرده است اما بهموازات
آن خطر کرونا نیز به قــوت خود باقی
است .مسئوالن ستاد ملی میگویند؛
باید کماکان پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کرد زیرا در صورت شیوع سوش
هندیوآفریقاییاحتمالافزایشموارد
جدیدبسیارمحتملاست.بهطوریکه
به گفته اپیدمیولوژیستها سفرهای
نیمه خرداد و برگزاری میتینگهای
انتخاباتــی بهویــژه انتخابــات
شورای شــهر و روســتاها دو مسأله
نگرانکنندههستند.
به عقیده اپیدمیولوژیستها وقتی
ویروسهــای جدیــد و جهشیافته
وارد منطقــه یا جمعیتی میشــوند
کمکم میزبــان جدیــد پیداکرده و
این باعث میشود بهســرعت تعداد
افرادی که به ویــروس جدید مبتال
میشــوند افزایشیافته و درنهایت
ممکن است سویه غالب و در چرخش
سویههای جدید و جهشیافته باشد.

فرونشست ساالنه  ۳۶و ۱۷
سانتیمتری در تهران و اصفهان

ویروس کرونــا دچــار جهشهای
زیادی شــده که تنها چنــد مورد آن
تاکنون شناساییشده؛ ممکن است
حتی مــا جهش بومی کشــورمان را
هم داشــتهایم ولی شناسایی نشده
اســت اما نکته مهم درباره جهشها
این اســت کــه وقتی یــک ویروس
جهش مییابد آیا تغییری در سرعت
انتشــار ،بیماریزایی ،کشــندگی و
فرار از ایمنی میزبان (ایمنی ناشــی
از واکســن یا ابتالی قبلی) در آنها
اتفاق میافتد؟ که دراینبین ،نگرانی
اصلی زمانی اســت که ویروسهای
جهشیافته از ایمنی ناشی از واکسن
یا بیماری فرار کنند که هنوز شواهد
محکمی دراینباره یافت نشده است.
البته بارها شایعههایی شنیده شد
که واکســنهای تائید شده کرونا توان
مقابله با ویــروس جهشیافته هندی
ال تائید نشــده
را ندارند اما این ادعا فع ً
است و کسی از عدم کارایی واکسنها
برویروسهایجدیدبهویژهنوعهندی
سخنی نگفته است .بههرروی در حال
حاضر اصلیترین موضوع این روزهای
جهان واکســینه شــدن در برابر این
ویروساست.
با توجه به ماهیت ویروس که خیلی
ســریع در جمعیتهای انسانی تکثیر
مییابد ،گسترش سویههای جدید در
شهرها و روستاهای مختلف کشور به
دلیل جابهجاییهــای جمعیتی زیاد
در کشور حتمی است .هر زمان چرخه
انتقال ویروس بیشــتر باشد احتمال
اینکهویروسدچارتغییرژنتیکیوایجاد
سویه جدید شــود نیز بیشتر میشود؛
اما واقعیت این است برای جهشهای
ویروسنمیتوانکاریکردبرایهمین
پزشــکان همواره تأکید میکنند که
مهمترین ترس و نگرانی فعلی کشــور
مربوط به جهشهای ویروس نیســت
بلکه رفتار مردم است .مهمترین تهدید
بیماری طی ماههای آینده انتخابات و
ش رو است .این انتخابات
تجمعهای پی 
بهویژهانتخاباتشوراهابهدلیلبرگزاری
میتینگها و تبلیغات خانــه به خانه
مسألهجدیاستکهبایدازسویمردم،
مسئوالنوکاندیداهاجدیگرفتهشود.
همچنینتجمعاتقبلازروزبرگزاری،
در روز برگــزاری و پسازآن ناشــی از
جشــنهای پیروزی میتوانــد برای
افزایشمواردبیماریخطرناکباشد.
پیکبعدیکرونا
درتابستانمیآید
بسیاری از کارشناسان معتقدند
پیــک بعــدی میتوانــد در زمان
تعطیالت تابســتان و مســافرتها
باشــد .همچنیــن تهدیــد بعدی
ســرعتپایین واکسیناســیون در
کشور اســت .الزم اســت که همه
تهدیدهای وقوع پیک بعدی اپیدمی
بررســی و طوری رفتار شود که این

مهمترینتهدیدبیماری
طی ماههای آینده انتخابات
ش رو
و تجمعهای پی 
است .این انتخابات بهویژه
انتخاباتشوراهابه دلیل
برگزاریمیتینگهاو
تبلیغاتخانهبهخانه
مسأله جدی است که باید
از سوی مردم ،مسئوالن
و کاندیداها جدی گرفته
شود

تهدیدها نتواننــد باعث ایجاد پیک
بعدی اپیدمی در کشــور شــوند.
چنانچه مســأله تجمع در انتخابات
و مســافرتها جدی گرفته نشود،
اوایل تابســتان ممکن است دچار
پیک بعدی بیماری در کشور شویم.
پیک چهارم کرونا که در حال گذر
از آن هســتیم با هر ســه پیک قبلی
متفاوتتر بود در پیک اخیر همه کشور
درگیر شدند و افزایش موارد بیماری به
شکل هماهنگ در کل کشور رخ داد؛
درحالیکه در پیکهای قبلی درصدی
از کشور درگیر آلودگی شدند و شهرها
به شــکل متحد وارد پیک نشــدند
چراکه شرایط مداخله فرق داشت اما
در تعطیالت نوروز بــه دلیل افزایش
مسافرتها و تجمعها همه کشور به
شکل هماهنگ پیک را تجربه کردند.
در مورد انتخابات هم ترس از همین
است که همه استانها به شکل متحد
وارد پیک شوند.
همچنین بسیاری بر این باورند نوع
رفتارهای بهداشتی و شرایط اقلیمی
مهمتر از جهشهای ویروس است  .به
عقیده آنها هنوز هیچ شواهد متقنی
وجود ندارد که بگوییــم جهشها از
واکسن یا ایمنی ناشی از بیماری فرار
میکنند؛ بنابرایــن نگرانی جدی از
جهت شرایط اقلیمی و رفتار بهداشتی
مردم است .ضمن اینکه برای جهشها
و رفتار ویروس هم نمیتوان کار زیادی
انجام داد .در اســتانهای جنوبی به
دلیل گرما و حضور در فضاهای بسته و
شرایط تهویه اپیدمی در حال افزایش
مجدد اســت و کمکم گرما به سمت
استانهای شمالی گسترش مییابد
که این هم میتوانــد تهدید دیگری
برای گسترش اپیدمی در کشور باشد.
در این شرایط بهترین راه این است
که اصــل را بر رعایــت پروتکلهای
بهداشتی بگذاریم چراکه تا این لحظه
پزشکان میگویند رعایت این اصول تا
 90درصد از انتقال ویروس جلوگیری
میکند و بعدازاین هم مطمئنترین
راه برای در امان ماندن از بیماری قبل
از واکسیناسیون همین رعایت اصول
بهداشتی است.

تصویب قانونی برای حمایت از تبدیل پسماند به انرژی؛

زبالهسوزهای تهران و نوشهر در مدار تولید برق

مدیرکل دفتر مدیریت پســماند ســازمان
حفاظت محیطزیســت با اشــاره به اینکه در
حال حاضر تنها دو زبالهسوز در کشور در زمینه
تولید برق فعال هســتند ،گفــت :قانونی تحت
عنــوان «قانون کمک به ســاماندهی مدیریت
پســماندهای عادی» برای حمایــت از تبدیل
پسماند به انرژی در ایران ب هتصویب رسیده است.
به گزارش ایســنا ،حسن پســندیده درباره
وضعیتزبالهسوزهاونیروگاههایتبدیلپسماند
ل حاضر زباله
به انرژی در کشور اظهار کرد :در حا 
سوزهایی در تهران و نوشــهر با ظرفیتی حدود
 ۲۰۰تن زبالــه در روز و تولید  ۳مــگاوات برق
در حال فعالیت هستند .زبالهســوز ساری نیز
ظرفیتی حدود  ۴۵۰تن زبالــه در روز و تولید ۷
مگاوات برق را دارد .او با اشاره به اینکه زبالهسوز
رشت نیز با ظرفیت ۶۰۰تن زباله در روز و تولید۹
مگاوات برق راهاندازی شده است ،تصریح کرد :در

ل حاضر فقط دو زبالهسوز تهران و نوشهر در
حا 
مدار تولید برق هستند و سایر زباله سوزها هنوز
به فاز تولید نرسیدهاند.
سهمناچیز زبالهسوزهادرتولیدبرق
ل حاضر
پسندیده در ادامه بابیان اینکه در حا 
ظرفیت تولید برق از نیروگاههای زبالهســوز در
کشور پایین است ،گفت :ازاینرو این زباله سوزها
نمیتوانند ســهم مهمی در جبران کمبود برق
در ایران داشته باشــند اما بهطورکلی چنانچه
سیستمهای زبالهسوز در کشور گسترش پیدا
کنند و راندمان باالیی داشته باشند ،میتوانند با
رعایت استانداردهای زیستمحیطی بخشی از
برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پســماند ســازمان
حفاظت محیطزیســت در بخــش دیگری از
صحبتهای خود با اشــاره به اینکــه در ایران
بهطور متوســط  ۷۰درصد زبالههای شهری از

نوع آلی و زبالههای تر و  ۳۰درصد آن زبالههای
خشک هســتند ،افزود :این در حالی است که
این میزان در مقایسه با کشورهای توسعهیافته
بسیار متفاوت است چراکه در این کشورها ۳۰
درصد زبالههای خانگی و شهری ترکیبات آلی
و زبالههای تر هســتند و در مقابل  ۷۰درصد آن
زبالههای خشک است.
تبدیل پسماند به انرژی روش جدید
دفع زبالهها
او ادامه داد :از ســویی دیگــر زبالههای تر به
دلیل باال بودن رطوبــت در آنها قابلیت تبدیل
به انرژی را ندارند .در بخش زبالههای خشک نیز
آن بخش از زبالهها که قابلیت بازیافت را ندارند،
تبدیل ب ه انرژی میشوند .در حا ل حاضر میتوان
گفت که فناوری تبدیل پســماند بــه انرژی در
بسیاری از کشورها توسعه پیداکرده و به یکی از
روشهای مدیریتی برای جلوگیری از آلودگی

دفع پســماندها و زبالههای شهری تبدیلشده
است .به گفته پسندیده ازاینرو میتوان گفت
که سهم زبالههای خشک دارای انرژی به دلیل
تفکیک پســماند و بازگرداندن آنها به چرخه
پایین است چراکه عموماً زبالههای قابل بازیافت
انرژیزایی باالیی دارند اما باید توجه کرد که در
کشــور ما زبالههای تر بخش بیشتری از تولید
پسماند را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل دفتر مدیریت پســماند ســازمان

حفاظت محیطزیســت بابیان اینکه بههرحال
ما در کشور در مراحل ابتدایی تولید برق از زباله
هســتیم ،اظهار کرد :برای حمایت از تأسیس
نیروگاههای زبالهســوز و خرید تضمینی برق
از آنها ،قانونی تحت عنــوان «قانون کمک به
ســاماندهی مدیریت پســماندهای عادی» با
مشــارکت بخش غیردولتی به تصویب رسیده
است که این قانون نیز در مراحل ابتدایی اجرایی
شدن قرار دارد.

رئیــس ســازمان
ز مینشنا ســی و
اکتشــافات معدنــی
بابیان اینکــه در ایران
از  ۶۰۸دشــت موجود
بیش از  ۳۰۰دشت ممنوعه هستند ،گفت :پدیده
فرونشست در اصفهان تا  ۱۷سانتیمتر و در تهران
 ۳۶سانتیمتردرسالمشاهدهشدهاست.بهگزارش
ایسنا ،علیرضا شهیدی گفت :تنها  ۱۰سال از دوره
خشکسالیگذشتهویکدورهطوالنیسخترادر
پیشروداریموبابروزخشکسالیدرهرکشورمردم
تمایلبیشتریبهاستفادهازمنابعآبدارندوباتوجه
به محدودیت منابع آب در ایــران چاهها به صورت
قانونیوغیرقانونیحفرمیشوند.

همترازی ایران با چین در مصرف
دارو نادرست است

عضــو هیئتعلمی
دانشــکده داروسازی
دانشــگاه علوم پزشکی
تهران گفــت :آمارهای
ارائهشده از سوی برخی
مبنی بر همترازی ایــران در مصــرف دارو با چین
نادرســت اســت و بهجز برخی آنتیبیوتیکهای
خوراکی در بقیه اقالم دارویی سرانه مصرف دارو در
ایرانباالنیست.بهگزارشایرنا،اکبرعبداللهیاصلدر
واکنش به سخنان مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
کهگفتهبود،میزانمصرفدارودرایرانمعادلچین
است،توضیحداد:مقایسهمیزانمصرفدارویکشور
بر اساس شاخص سرانه دالری نشان میدهد ،سرانه
مصرف دارو در ایران و چین نزدیک است (نه میزان
مصرفکلکشور)اینیعنیکهچینباجمعیت۱۷
برابر ایران  ۱۸برابر ایران مصرف دارو دارد .ولی یک
شهروند چین با یک شــهروند ایرانی تقریباً هزینه
دارویییکساندارندواینقاعدتاًاسفبارنیست.

افزایش شیوع بیماری اماس در
مناطق شهریکشور

ر ئیــس مر کــز
مدیریت پیوند و درمان
بیماریهــای وزارت
بهداشــت با اشــاره به
اقدامات انجامشــده از
ســوی وزارت بهداشــت در حوزه بیماری اماس،
گفت :طی دهههای اخیر شیوع بیماری اماس در
کشور بهخصوص در مناطق شهری افزایشیافته
است .به گزارش ایسنا ،مهدی شادنوش با اشاره به
وضعیتبیماراناماسدرکشور،گفت:براساسآمار
ثبتشده در سامانه بیماران خاص معاونت درمان
وزارتبهداشتتاامروزتعداد 70هزاربیمارمبتالبه
اماس در کشور برآورد شده اســت .او بابیان اینکه
شیوع بیماری اماس همچنان با نسبتی ۲.۵برابری
در زنان بیش از مردان بوده و بیشتر در سنین  ۲۰تا
 ۴۵سال است ،گفت :متوسط شیوع این بیماری بر
اســاس آمارهای جهانی به میزان ۱۱۲نفر به ازای
هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت بوده و میزان بروز آن نیز
 ۵.۲بهازایهر ۱۰۰هزارنفرجمعیتاست.البتهاین
نسبتدرکشورهایمختلفمتفاوتاست.

قتلمعاون عمرانیحرم امامزاده
صالحبا شلیکگلوله افراد ناشناس

معــاون عمرانــی
حرم امامزاده صالح (ع)
به ضــرب گلوله فردی
ناشناس به قتل رسید.
صبــح دیــروز معاون
عمرانی حرم امامزاده صالــح (ع) در مقابل منزل
مسکونیاش در خیابان شریعتی هدف گلوله افراد
ناشــناس قرارگرفته و به قتل رسید .رسیدگی به
پروندهبادستورقضاییبهپلیسآگاهیتهرانبزرگ
واگذارشده و کارآگاهان این پلیس در حال بررسی
ابعادماجراواقدامبرایشناساییودستگیریضارب
یاضاربانهستند .تاکنونازانگیزهودلیلایناقدام
نیزچیزیمشخصنشدهاست.

کوره آجرپزی
یا مزرعه تولید ارز دیجیتال

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۸۲۰
دستگاهماینرقاچاقکهدریککورهآجرپزینصبو
ارزدیجیتالاستخراجمیکردند،خبرداد.بهگزارش
ایلنا،محمدرضامیرحیدریبیانکرد:پسازوصول
اخباری مبنی بر اینکه تعداد زیادی ماینر قاچاق در
یک کوره آجرپزی نصب و راهاندازی شــدهاند و ارز
دیجیتالتولیدمیکنند،مأمورانکالنتری ۲۳شهر
اصفهانواردعملشدند.

