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مدیرعامل تأمین  اجتماعی اعالم کرد

اعطای ۴۰۰ هزار وام به بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ وام قرض الحسنه بازنشستگان 
از پنج به ۱۲ میلیون تومان افزیش یافته است و بنا داریم که امسال تا ۴۰۰ هزار فقره 
وام را بــرای ایــن عزیــزان فراهم کنیم گفــت: تا امروز ۱۵۰ هزار فقره پرداخت شــده و 

امیدوارم که در این چند ماه پایانی سال تعداد بیشتری پرداخت شود.
میرهاشم موسوی گفت: امروز بدهی انباشته دولت ها به سازمان تأمین اجتماعی بالغ 
بر۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. چالش بزرگ سازمان تأمین اجتماعی استقراض بی رویه 
از نظام بانکی بود. ما اولویت های راهبردی را در همان اوایل با تمرکز بر اســناد باالدســتی 
و تجربه ســنوات گذشــته تعیین کردیم تا بتوانیم با تجهیز منابع و افکار و منابع انســانی 
حول این راهبردهای اساســی، بر مســائل غلبه کنیم. از این جهت، با سه مفهوم به سراغ 
این راهبردها رفتیم که این سه مفهوم عبارتند از »عدالت، تحول و اعتماد«. ما با این سه 
مفهوم به هشت اولویت راهبردی رسیدیم که این هشت راهبرد را در دوره مدیریت جدید 

در زمره اولویت های اساسی خود قرار دادیم.
وی افــزود: همچنیــن بحــث افزایش مرخصی زمان بــارداری از ۶ ماه بــه ۹ ماه در این 
دولت اتفاق افتاد و بیمه تکمیلی بازنشســتگان نیز با رشــد ۱۲۰ درصدی مشــارکت مالی 
سازمان و افزایش ۸۰ درصدی سطح خدمات هم در این دوره انجام گرفت که بی سابقه 
بود که البته بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد. مبلغ وام قرض الحسنه 
بازنشســتگان از پنج به ۱۲ میلیون تومان افزیش یافته اســت و بنا داریم که امســال تا ۴۰۰ 
هــزار فقــره وام را برای این عزیــزان فراهم کنیم که تا امروز ۱۵۰ هزار فقره پرداخت شــده 
و امیدوارم که در این چند ماه پایانی ســال تعداد بیشــتری پرداخت شــود. عالوه بر این با 
حمایت هایی که ما در طرح دارویار داشتیم، بیش از ۲۴۳ قلم داروی جدید تحت پوشش 
بیمه ها قرار گرفته اســت. رایگان شــدن رسیدگی به بیماران خاص هم در این دوره اتفاق 
افتاد. یکی از خدمات بســیار مهم ما درمان مســتقیم است که با وجود اینکه ما با ۵۰ هزار 
مرکــز درمان غیرمســتقیم قــرارداد داریــم، همچنان درمان مســتقیم که رایگان اســت و 
رضایتمندی بیشتری را در مردم به دنبال دارد برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار مهم 
اســت و ما به دنبال توسعه این خدمات هستیم. موسوی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات 
بسیار مهم در دوره جدید، تسویه بدهی ۹۰ هزار میلیاردی به نظام بانکی در سال گذشته 
بود. در ســال گذشــته حدود ۹۰ هزار میلیــارد تومان واگذاری ســهام از تأدیه بدهی دولت 
اتفاق افتاد و از این محل، بزرگترین تســویه بانکی در تاریخ نظام بانکداری رقم خورد که 
اگر هم صدایی و هم نوایی بین سازمان تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و دولت و سایر ارکان 

نظام نبود، این موفقیت رقم نمی خورد و این در نوع خود کم نظیر است.

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

افزایش تأمین سرم تا پایان دی ماه
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه تا پایان دی ماه مجموع تأمین ســرم در کشور 
افزایش پیدا می کند و مشــکلی از بابت تأمین آن نداریم، گفت: هم داروهای کرونا و 

هم واکسن کرونا به وفور در کشور وجود دارند.
دکتر سید حیدر محمدی درباره وضعیت ذخایر سرم و داروهای کرونا با توجه به شروع 
موج هشــتم این بیماری و هشدارها نســبت به افزایش مبتالیان در روزهای آتی، به ایسنا 
گفت: در حوزه سرم تا پایان آبان و آذر مجموعاً ۲۰ میلیون سرم تأمین کردیم. باید توجه 
کرد که تولید سرم در کشور حدود ۱۴,۵ میلیون عدد بود که در دی ماه به ۱۶,۵ میلیون سرم 
رسیده است. واردات مان هم حدود 4میلیون است. بر این اساس تا پایان دی ماه مجموع 
تأمین سرم در کشور افزایش پیدا می کند و مشکلی از بابت تأمین سرم نداریم. وی افزود: 
در حــوزه آنتی بیوتیک هــا هــم بــا واردات بیش از 7میلیــون سوسپانســیون آنتی بیوتیک، 
کمبود مرتفع شــده و موجودی مان در این حوزه نیز خوب اســت و ان شاءاهلل تا پایان سال 
مشکلی نداریم. محمدی درباره وضعیت داروهای کرونا مانند رمدسیویر، فاویپیراویر و... 
نیز گفت: درباره رمدســیویر موجودی مان خیلی باالســت و ذخیره باالیی داریم. در زمینه 
فاویپیراویر هم ذخیره خوبی داریم. باتوجه به اینکه در ســال ۱۴۰۱ مصرف مان خیلی کم 
بوده، پیش بینی مان این است که نسبت به شدیدترین حالت کرونا که در مرداد ماه ۱۴۰۰ 
بود، موجودی مان تا چند ماه جواب می دهد و در بدترین حالت بیماری نیز موجودی مان 
بســیار خوب اســت. به طور کلی در حوزه داروهای کرونا موجودی خوبی داریم و همه این 

داروها از طریق تولید داخلی تأمین می شوند.

شهردار تهران:

تمام تالش دولت رفع مشکالت انباشته گذشته است
شهردار تهران گفت: دولت امروز بویژه شخص رئیس جمهور تمام تالشش معطوف 
به این است که این انباشتگی مشکالت گذشته را کنار بزند و راهی به سمت آینده باز 

کند که کار بسیار سختی است.
علیرضا زاکانی در مســجد پیامبر اعظم)ص( شــهر رفسنجان اظهار کرد: ما صحبت از 
عدالت کردیم اما اصالحات ضروری امروز کشور مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است؛ اینها 
اساساً ضد عدالتند و فاصله معناداری بین فقیر و غنی در جامعه وجود دارد و انقالبی که 
یک موی کوخ نشــین را به کاخ نشــینان نمی داد، یک روز مســئوالنش کاخ نشین شدند. وی 
خاطرنشان کرد: امروز کسی از ُبعد تهدید امنیتی و نظامی نمی تواند حتی ما را تهدید کند، 
تهدید هم که می کنند خودشان این تهدید را به سخره می گیرند، اما این ابعاد پیشرفت در 
مافیــای تودرتوی اجزای مختلفی که در حوزه های گوناگون شــکل گرفته در ابعاد مختلف 
دیده نمی شــود، بلکه جاهای خاصی دیده می شود که عنایت ویژه رهبری معظم و وجود 
عناصر رهرو مورد تأکید ایشان در آن عرصه ها بوده است، پس در داخل نیاز به یک تحول 
داریم. شــهردار تهران اظهار کرد: انباشــتگی مشــکالت از گذشــته تا امروز شــرایطی ایجاد 
کرد که در این اوضاع و احوال آشــفته ســه ماه که بزرگترین نقطه مواجهه دشمن با ما بود، 
بیشترین سرمایه گذاری را کردند، اما موفق نشدند آنچه می خواستند اتفاق بیفتد. دولت و 
مجلس انقالبی و دستگاه قضایی در حال تالشند. دولت امروز بویژه شخص رئیس جمهور 
تمام تالش اش معطوف به این است که این انباشتگی مشکالت گذشته را کنار بزند و راهی 
به ســمت آینده باز کند که کار بسیار سختی اســت. زاکانی ادامه داد: من می توانم شهادت 
دهم که دولت چه زحماتی می کشد، اما این انباشتگی نیازمند این است که بخش زیادی 

از فرصت های دولت به جبران گذشته ختم شود تا به ایجاد شرایط مطلوب دست یابد. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد

اختصاص حق التدریس به دانشجومعلمان ورودی ۹۸
رئیــس دانشــگاه فرهنگیان گفت: آموزش و پــرورش به دانشــجومعلمان ورودی ۹۸ که در 
کالس های درس آموزش می دهند، هزینه ای به عنوان حق التدریس را به حقوق آنها اضافه 
می کند. رضا مرادصحرایی درباره تدریس دانشجومعلمان ورودی ۹۸ در کالس های درس 
به ایرنا گفت: قباًل این تصمیم گرفته شده بود که دانشجومعلمان سال ۹۸ با توجه به کسری 
شــدید معلــم برای تدریــس در کالس های درس حاضر شــوند. مرادصحرایی یادآور شــد: 
دانشگاه فرهنگیان هم به این دانشجومعلمان در بحث آزمون ها و ادامه راه کمک می کند و 

همچنین قرار است که هزینه به صورت حق التدریس به آنها داده شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش اعالم کرد

برخورد قاطع با تخلفات امتحانی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش گفت: تا روز سه شنبه 
۱۳ دی ماه از مجموع ۱۲۰۰ حوزه اجرای امتحانات نهایی در ســطح کشــور ۳7۶۶ بازدید 
به عمل آمده اســت. ســیدمجتبی هاشــمی در این بــاره گفت: با رویکرد نظــارت بر نحوه 
اجــرای امتحانــات نهایی پایــه دوازدهــم در دی ۱۴۰۱ و اهمیــت و تأثیر نتایــج امتحانات 
دی ماه در سرنوشــت کنکور آینده و دســتور وزیر محترم مبنی بر رعایت سالمت و ارتقای 
ســطح کیفی ســازکار ارزشــیابی، تا روز سه شــنبه ۱۳ دی ماه از مجموع ۱۲۰۰ حوزه اجرای 
امتحانات نهایی در ســطح کشــور ۳7۶۶ بازدید به عمل آمده است. هاشــمی با تأکید بر 
تالش برای ارتقای سالمت آزمون ها به عنوان معیار سنجش وضعیت تحصیلی و علمی 
دانش آمــوزان اظهار کــرد: در جهت حفظ حقــوق همه دانش آمــوزان و تضمین کیفیت 
برگــزاری امتحانــات، تخلفــات امتحانی طبــق آیین نامــه امتحانات و بــدون اغماض و با 

قاطعیت مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

قیمت مواد مخدر افزایش یافت، مقدار مصرف نه!
»ایران«از راهکارهای مقابله  با احتمال افزایشی شدن مصرف موادمخدر در سال آینده گزارش می دهد

 چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
تولیــد تریــاک، حشــیش و گل در افغانســتان 
و بخشــی در پاکســتان در ســال آینــده افزایش 
خواهــد داشــت.به گفتــه رئیس پلیــس مبارزه 
با مواد مخدر فراجا در ســال گذشــته در کشــور 
افغانستان، بیش از ۲۳۳ هزار هکتار  زمین زیر 
کشــت خشــخاش رفته که از آن تولید ۶ هزار و 
۵۰۰ تــن تریاک برآورد شــده اســت، همچنین 
۳۵۰ الی ۵۰۰ تن هروئین نیز قرار است، تولید 
و به بازارهای نقاط مختلف دنیا منتقل شــود.

بر اســاس آخریــن آمارهای رســمی موجود، از 
ابتــدای ســال جاری نیــز بیش از ۲۰ تن شیشــه 
در این کشور کشف شده که نشان از تولید انبوه 
این ماده روانگردان در کشــور افغانستان دارد.

با توجه به ارقام اعالمی، نگرانی ها از ورود این 
مواد توسط سوداگران مرگ و افزایش مصرف 
آنهــا در کشــور شــدت پیدا کــرده اســت.این در 
حالی اســت که پس از اطالع رسانی طالبان در 
خصوص ممنوعیت کشــت خشــخاش انتظار 
آن می رفت که شــاهد کاهش تولید موادمخدر 
در کشور افغانستان باشیم اما بر اساس شواهد 
موجود رویه برعکس شد، از آنجایی که افزایش 
متجاهــر  معتــادان  بویــژه  معتــادان  تعــداد 
بــر رونــد آســیب های اجتماعــی و همچنیــن 
خانوادگــی به صورت مســتقیم اثرگذار اســت، 
نهادهــای مســئول مربوطه بیش از ســال های 
گذشــته در این زمینه بایــد در برنامه ریزی ها و 
سیاســتگذاری های خود جدیت داشته باشند.

بی تردیــد نقــش ســازمان ها در آگاهی رســانی 
اجتماعــی و اطالع رســانی در خصــوص اثرات 
مخــرب مصــرف مــواد مخــدر در خانواده هــا، 
بویژه قشر نوجوان و جوان، همچنین در سطح 
مداس و دانشــگاه های کشــور پررنگ تر از قبل 

دیده می شود.
فریــد براتــی ســده متخصص و کارشــناس 
حــوزه اعتیــاد با اشــاره بــه اثرگذاری مســتقیم 
تولیــد موادمخــدر در افغانســتان بــر کشــور به 
»ایران« می گوید: وقتی طالبان بر ســر کار آمد، 
ســناریوهایی درباره میزان تولید موادمخدر در 

کشور افغانستان مطرح شد.می شد پیش بینی 
کــرد کــه چــه اتفاقاتــی در این حــوزه بــه وقوع 
خواهــد پیوســت. ســناریوی اول ایــن بــود کــه 
طالبــان اجــازه کشــت ندهــد، هرچند کــه این 
صحبــت از جانــب آنها یک بــازی و مانور بود، 
این گزینه را همان ابتدا هم مطرح کرده بودند 
اما این اتفاق هیچ وقت عملی نشد. سناریوی 
دیگــر کــه برعکــس اولی بــود، افزایــش میزان 
زیــر کشــت های خشــخاش و شــاهدانه و رونــد 

افزایشی تولید بود که حاال شاهد آن هستیم.
او در ادامــه می افزایــد: بــا توجه بــه جمیع 
انجــام  الزم  برنامه ریزی هــای  بایــد  جهــات، 
می شــد. با توجــه به ســناریوهای مطرح شــده 
ما هم فرصت داشــتیم و هــم تهدید. در حال 
حاضــر باالرفتــن قیمــت موادمخدر در کشــور 
و برنامه ریزی هــای انجــام شــده، تأثیــری بــر 
میــزان مصــرف موادمخــدر نداشــته اســت و 
سیاســتگذاری ها بیشتر در راســتای جمع آوری 
معتادان از ســطح خیابان ها و بحث نگهداری 
صــورت گرفــت. وضعیتــی کــه حــاال در کشــور 
افغانستان شاهد آن هستیم، یعنی همان باال 
رفتــن میزان تولید مواد مخدر، قطعاً بر کشــور 
ما هــم اثر خواهــد گذاشــت.باید ببینیــم، این 
تولیدات انبوه تا چه میزان وارد کشور می شود.
بــا توجه بــه وضعیت اقتصــادی افغانســتان، 
طالبان می خواهد تا حد ممکن فروش خود را 
گسترش دهد و ما باید آماده این اتفاق باشیم 
تــا شــاهد کمترین آســیب های ممکــن در این 

حوزه باشیم.

ë  کارگاه های ساخت موادمخدر در افغانستان
بشدت فعال هستند

براتــی ســده در تکمیــل توضیحــات خــود 
افزایــش  از  جلوگیــری  هــدف  بــا  می گویــد: 
درمانــی  مراکــز  تأســیس  باالبــردن  مصــرف، 
امری الزامی اســت، به موازات آن، برنامه های 
مربوط به کاهش آســیب نیز باید تقویت شود. 
طــی دو ســه ماه اخیــر، بــه امر کاهش آســیب 
آنچنــان کــه  باید و شــاید توجه نشــده، باید در 
نظر داشــته باشــیم که در کنــار افزایــش تولید 
مــواد افیونــی، متامفتامین ها از جمله شیشــه 
نیــز با افزایــش تولید روبه رو خواهند شــد، زیرا 

در کشــور افغانســتان، کارگاه های ساخت مواد 
افیونی بشــدت فعال و در حال تولید هســتند.

بــا توجــه به اشــارات مقــام معظم رهبــری در 
سیاســتگذاری های کالن کشــور در ایــن حــوزه 
بایــد از مصــرف مــواد پر خطر  به ســمت مواد 

کم خطر پیش برویم.
بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس حــوزه اعتیــاد، 
مصــرف مــواد افیونــی درمقایســه بــا شیشــه 
مضــرات کمتری دارنــد، هرچند مــواد افیونی 
زیانبــار  اثــرات  نیــز  تریــاک  بــه عنــوان مثــال 
بی شماری دارند اما مصرف شیشه و نظایر آن 
اثــرات مخرب اجتماعی و خانوادگی بیشــتری 
دارنــد چــرا کــه درمان خــاص دارویــی ندارند. 
از ســویی دیگــر، روند افزایشــی تولید در کشــور 
افغانســتان ممکن است، سبب کاهش قیمت 
موادمخــدری همچــون تریــاک و هروئیــن در 
کشــور شــود و این عامل به خودی خود ممکن 
اســت میــل و گرایــش به مصــرف مــواد را باال 
ببرد و الگوی مصرف و میزان مصرف را با سیر 

افزایشی روبه رو کند.
او در زمینــه میــزان مصــرف موادمخدر به 
تفکیــک در حال حاضر اظهــار می کند: عمدتاً 
الگــوی مصــرف مــواد مخــدر ســنتی بیشــتر از 
سایرین اســت و بقیه مواد به تبع شرایط بازار، 

بــه لحاظ قیمت آنها، همچنیــن نحوه توزیع و 
قاچاق موادمخدر از کشــور افغانســتان الگوی 
مصــرف متغیــری دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال تا 
مدتــی پیش مصــرف شیشــه روندی کاهشــی 
داشــت، در مقابل موادی مانند گل، حشیش و 
در مجموع کانابیس ها و مواد توهم زا افزایش 

پیدا کرد.
بــه گفتــه براتی ســده، بــا توجه بــه افزایش 
قیمت ها و سیاســت های طالبــان در این حوزه 
در چنــد وقــت اخیــر، میــل به مصرف شیشــه 
زیاد شد و تمایل به مصرف مواد افیونی مانند 
تریــاک کاهــش یافــت.از جمیــع ایــن یافته ها 
قاچاقچیــان،  و  فروشــندگان  کــه  پی می بریــم 
تأثیر مستقیمی بر الگوی مصرف دارند، از این 
رو دبیرخانه ســتاد مبارزه بــا موادمخدر باید با 
هوشــیاری کامل عمل کــرده و در بحث درمان 
اقدامات جدی تری داشته باشد، چراکه درمان 
اعتیاد به مــوادی همچون تریاک و هروئین در 
مقایســه با ســایرین راحت تر اســت و با درمان 
دارویــی می تــوان مبتالیــان را تــرک داد، امــا 
مصرف شیشــه متأســفانه هیچ درمان دارویی 
ندارد؛ با این همه با وضع موجود می توان بازار 

درمان را نیز مدیریت کرد.
ایــن کارشــناس و متخصص حــوزه اعتیاد، 

درخصــوص ســازمان هایی کــه در امــر درمان 
وزارت  می دهــد:  توضیــح  هســتند،  مســئول 
بهداشــت و ســازمان بهزیســتی کشــور هــم در 
حــوزه درمــان، باید بیش از پیــش برنامه ریزی 
داشــته باشــند تــا بهتــر عمــل کننــد. بــا تغییر 
الگــوی  تریــاک،  بجــز  طالبــان  سیاســت های 
مصرف بقیه موادمخدر تحت تأثیر قرار گرفته 

و در نتیجه این امر، تغییر پیدا خواهد کرد.
او در خاتمه اضافه می کند: گرانی های اخیر 
باعث شــده مصــرف هروئین از طریــق تزریق 
افزایش پیدا کند، چرا که هزینه کمتری را برای 
افراد معتاد به دنبال دارد و بیشترین نشئگی را 
می تواند برای فرد ایجاد کند.معتادی که توان 
تهیــه موادمخــدر را نــدارد، همــواره بــه دنبال 
ارزان تریــن مواد بــا باالترین اثرگذاری اســت و 
این اتفاق خوبی نیســت.در سیاستگذاری های 
ســال آینده بایــد تمامی ایــن مــوارد را در نظر 
گرفــت تــا بتــوان بــا دقــت عمل بــاال از شــمار 
مبتالیــان بــه موادمخــدر کاســت. بــاال رفتــن 
آمــار مصرف کننــدگان موادمخــدر، می توانــد 
بویــژه  و  اجتماعــی  آســیب های  افزایــش  در 
خانوادگی اثرات منفی زیانباری را برای سالیان 
متمادی برای فرد، خانــواده او و جامعه ای که 

در آن زیست می کند، به دنبال داشته باشد.
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گــروه اجتماعی/ در حالی کــه کرونا در جهان 
بــار دیگر در وضعیــت نگران کننده ای از نظر 
مبتالیان و آمار مرگ و میر رســیده است، به 
نظر می رسد با وجود آنکه در کشورمان روند 
مبتالیان، بســتری ها و مرگ و میرها تا حدی 
روی خطــی ثابت حرکت می کند اما نســبت 
به هفته گذشته شاخص ها باال رفته است که 
می تواند نشــان دهنده احتمــال تجربه پیک 

هشتم بزودی در کشور باشد.
در حال حاضر، ۴ شهرســتان در وضعیت 
زرد  وضعیــت  در  شهرســتان   ۶۲ نارنجــی، 
قــرار  آبــی  وضعیــت  در  شهرســتان   ۳۸۲ و 
دارنــد و از ایــن نظــر هیــچ تفاوتــی بــا هفتــه 
در  کــه  حالــی  در  امــا  نداشــته ایم،  گذشــته 
حــال حاضــر ۱۴۸ نفــر از بیمــاران مبتــال بــه 
کوویــد ۱۹ در بخش هــای مراقبت هــای ویــژه 
بیمارســتان ها تحــت مراقبــت قــرار دارنــد، 
و  مــرگ  کرونــا،  بــه  ابتــالی  شــاخص های 
میرهــای کرونایــی نســبت بــه هفته گذشــته 
رونــد صعــودی داشــته به طــوری کــه اگر در 
هفتــه گذشــته 64۳ بیمــار مبتال بــه کرونا در 
کشــور شناســایی و ۲۲ نفر در اثــر این بیماری 
جــان باختنــد)از ۲4 ســاعت منتهــی بــه روز 
۱۰ دی تــا ۲4 ســاعت منتهی بــه ۱6 دی ماه( 
در بــازه هفــت روز گذشــته آن 45۲ بیمار در 
کشــور شناســایی و ۱۲ نفــر جــان باختنــد. بــا 
اینکه همچنان در هفته گذشــته نیز روز صفر 

کرونایی را برای ۲4 ســاعت منتهی به روز ۱4 
دی تجربــه کردیم امــا دو روز ۱6 و ۱۱ دی ماه 
بنــا به اعالم وزارت بهداشــت با فوت هر روز 
5 بیمار روزهای رکوردداری بودند. همچنین 
۱۳ دی بــا شناســایی ۱۱۹ بیمــار کرونایی و ۱4 

دی با شناسایی ۱۱۳ بیمار رکورددار بودند. 
امــا از آن ســو در حــال حاضــر در جــدول 
جهانــی کرونــا، امریــکا بــه همراه پنج کشــور 
ایتالیــا،  آلمــان،  فرانســه،  شــامل  اروپایــی 
انگلیس و روســیه، شــش جایگاه را در لیست 
اشــغال  جهــان  در  کرونایــی  اول  کشــور   ۱۰
کرده اند. بر اســاس آمار رسمی ارائه شده در 
جــدول جهانــی »ورلدُامتر«، طی شــبانه روز 
منتهــی بــه روز گذشــته کرونــا در جهان جان 
۱۶۰۳ نفــر را گرفته اســت. همچنیــن در این 
بــازه زمانــی ۴۸۱ هــزار و ۶۹۲ ابتــالی جدیــد 
جهانی نیز به ثبت رســیده اســت. آمارها در 
عیــن حــال نشــان می دهد کــه ژاپن بــا ثبت 
۳۳۴ فوتی طی شــبانه روز گذشــته، بیشترین 
شــمار مرگ هــای کوویــد را در جهان داشــته 
و پــس از آن آلمــان بــا ۲۶۲ فوتــی باالتریــن 
بــا  را ثبــت کــرده اســت. همچنیــن  تلفــات 
افزایــش تعــداد مبتالیــان در روزهــای اخیر 
در ژاپــن مجموع آمار بیمــاران کووید در این 
کشــور از ۳۰ میلیــون نفر گذشــت. همچنین 
امریــکا با بیــش از ۱۰۳ میلیون مبتــال و عبور 
صــدر  در  همچنــان  قربانــی  میلیــون   ۱.۱ از 

فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار 
دارد. در اروپــا نیز فرانســه با ثبت بیش از ۳۹ 
میلیــون مبتــال تــا این لحظــه رکــورددار ابتال 
در بین کشــورهای قاره ســبز است و روسیه با 
گذشــتن از آمار ۳۹۳ هــزار قربانی، همچنان 
باالتریــن رقم مرگ و میر کرونایی را در میان 

کشورهای اروپایی دارد.
شــرایط  جهانی ورلدُامتــر  جــدول  مــرور 
بحرانــی را بار دیگر در جهان نشــان می دهد 
بــه طوری کــه اگــر فوتی های کرونــا در جهان 
طی ۲4 ســاعت منتهی به روز گذشــته ۱6۰۳ 
نفر بوده در ۲4 ســاعت منتهی به ۱۲ و ۱۱ دی 
به ترتیب 56۹ نفــر و 7۸۱ نفر بوده و به نظر 
می رســد رونــد رشــدی را این جــدول هر روز 

دارد طی می کند. در شناســایی آمار مبتالیان 
کرونــا در جهــان نیــز این رونــد رو به رشــد را 

شاهد هستیم.
پیشــتر دکتر شــهنام عرشــید رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
با اشــاره به آغاز موج هشــتم کرونا در کشــور، 
گفتــه بــود: احتمــااًل بــا توجــه بــه تشــخیص 
ســویه های جدیدی که قدرت ســرایت باالیی 
دارنــد، در یــک مــاه آینــده افزایــش مــوارد 
مبتالیــان را بــه صورتــی مشــخص خواهیــم 
داشــت. ۹۹.7 درصد ســویه هایی که اکنون در 
دنیا وجود دارد انواع مختلف ُامیکرون است. 
BA۵ تا پیش از این معمواًل ســویه غالب بود 
کــه اکنــون در حــال جایگزینی با BQ۱ اســت. 

حدود ســه یا چهار سویه اولیه کرونا نیز اکنون 
در حد بسیار پایین و حتی صفر است و بسیار 
بعید است که مثاًل سویه ووهان، دلتا، آلفا و... 
را مجــدداً مشــاهده کنیم؛ خاصیــت ویروس 
این است که وقتی ســویه جدید بروز می کند، 
جایگزیــن ســویه های قبلی می شــود. درحال 
حاضر سویه های در گردش کرونا در ایران نیز 
شــامل BA۲.7۵ ،BA۵ و BQ۱ و XBB است. 
بــا اینکه تازه گردش دو ســویه BQ۱ و XBB را 
اعــالم کرده ایم امــا معنایش این نیســت که 

این دو سویه به تازگی وارد کشور شدند.
رئیس مرکــز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت در خصوص تزریق دوزهای 
یــادآور واکســن کرونــا، گفــت: تمامــی مراکز 
بهداشــتی وزارت بهداشــت واکســن تزریــق 
می کننــد و آخریــن توصیــه مــا این اســت که 
افــراد بــاالی ۱۸ ســال بایــد ســه دوز واکســن 
تزریق کنند و اگر افرادی هســتند که هنوز دوز 
یادآور واکســن را تزریــق نکرده اند باید اقدام 
کنند. از طرفی افراد باالی ۶۰ سال و بیماران 
زمینه ای )در گروه ســنی باالی ۱۸ سال( که از 
تزریق آخرین دوز واکسن شــان ۶ ماه گذشته 
است باید یک دوز یادآور واکسن تزریق کنند. 
همــه واکســن های داخلی به انــدازه کافی در 
دســترس است و هر زمانی که نیاز به واردات 
مقتضــی  اقدامــات  طبیعتــاً  باشــد  واکســن 

انجام خواهد شد.

گروه اجتماعی/ با اینکه در روزهای آخر هفته 
گذشته بارش برف تهران را سپیدپوش کرد و 
همــه در انتظــار تنفس در هوای پــاک بودند 
اما همچنــان هوای تهران برای همه گروه ها 
در روز جمعه ناسالم باقی ماند تا دوباره این 
واقعیت تلخ مورد تأکید قرار بگیرد که گویی 
بــه جز وزش باد مؤثر راهــی برای هوای پاک 
تهــران وجود ندارد و بــارش برف و باران هم 

کمک چندانی نمی کند.
در  پایتخــت  هــوای  کیفیــت  شــاخص 
عصرگاه ۱5 دی ماه و پس از برف صبحگاهی 
تغییر چندانی نکرد. تا ساعت ۶ بعد از ظهر 
کیفیــت هــوای پایتخت بــا آالینده شــاخص 
»ذرات  معلــق کمتر از ۲،۵ میکرون« بر روی 
عــدد ۱۴۰ قــرار داشــت و کیفیــت هــوا بــرای 

گروه های حساس ناسالم بود.
به گفته کارشناســان حتی بارش باران در 

شــرایط آلودگی هوا به دلیــل ترکیب باران با 
عناصــر شــیمیایی موجــود در هوا بــر کاهش 
آلودگــی هــوا مؤثــر نخواهد بود چراکــه باران 

تبدیل به باران اسیدی می شود.
به گفته محسن روشنی مدیر واحد پایش 
شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معمواًل 
وزش باد با ســرعت حداقل چهار یا پنج متر 
بــر ثانیــه می توانــد »کیفیت هــوا« را افزایش 
دهــد امــا بارش بــاران اگــر با تهویه مناســب 
همراه نشود، نمی تواند به بهتر شدن کیفیت 

هوا کمک کند. 
روز گذشــته نیز رئیس گروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه در 
حــال حاضر شــاخص کیفیت هــوا در تهران 
ناســالم بــرای تمــام گروه هــا اســت، گفــت: 
جلســه اضطــرار آلودگــی هــوا، بــا پیش بینی 
سازمان هواشناسی و در صورتی که وضعیت 

جــوی بــه دلیــل افزایش غلظــت هــوا پایدار 
بماند، تشکیل خواهد شد.

دکتــر عباس شاهســونی بــه ایســنا گفت: 
باتوجــه بــه گزارش هــای ایســتگاه ســنجش 

آالینده هــای هــوا، در حــال حاضــر شــاخص 
کیفیــت هــوا در تهران باالتر از ۱۵۰ و ناســالم 

برای تمام گروه ها است.
این در حالی است که تا لحظه تنظیم این 

خبر پیش بینی شــده شــاخص کیفیت هوا به 
مرور در شــرایط ســالم قرار می گیــرد و برای 
همین عابــد ملکی معــاون هماهنگــی امور 
عمرانــی اســتاندار تهــران عصر روز گذشــته 
اعالم کــرد فعالیت مدارس و دانشــگاه های 

تهران از شنبه حضوری است.
عابــد ملکی بیان کــرد: با توجه بــه بهبود 
شــاخص هــوای تهــران و پیش بینی هــا برای 
قرارگیــری شــاخص کیفیــت هــوا در شــرایط 
ســالم تا پایان امروز، کمیته اضطرار آلودگی 
جلســه ای  جمعــه  پایــان  تــا  تهــران  هــوای 
نخواهــد داشــت و لــذا فعالیت دانشــگاه ها، 
مدارس و ادارات سطح استان تهران از شنبه 

۱7 دی ماه به صورت حضوری خواهد بود.
وی گفت: همچنین کلیه مصوبات کمیته 
اضطــرار آلودگی هــوا که در روزهای گذشــته 

برقرار بود برای امروز اجرا نخواهد شد.

5 کشور در جهان در شمار پرمبتالیان کرونا

روند صعودی کرونا در کشور طی هفته گذشته

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا لغو شد

باد نیاید، هوا آلوده می ماند
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