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احتمال شیوع مجدد آنفلوآنزای 
حاد پرندگان

در حالــی کــه در 
خیــر  ا ی  هفته هــا
گزارش هایــی از ســوی 
ادارات محیــط زیســت 
اســتان های مازنــدران، 

مرکزی و اردبیل به سازمان های دامپزشکی مبنی بر 
شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در تاالب های 
میانکاله، میقان و میل گزارش شــد؛ حسینعلی 
ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیط زیست استان 
مازندران نسبت به احتمال شیوع آنفلوآنزای حاد 
پرندگان در دیگر تاالب های سطح این استان هم 
هشدار داد و از روستاییانی که از ماکیان نگهداری 
می کنند، خواست که از رهاسازی غاز ها و اردک ها 

در مزرعه و تاالب ها به طور جدی خودداری کنند.
    

رئیس دانشگاه امیرکبیر مطرح کرد
چرا با تخلفات علمی و پژوهشی 

برخورد نمی شود؟
رئیس دانشــگاه امیرکبیر با تاکیــد بر اینکه 
مســئوالن اگر بخواهند می توانند طی یک ماه با 
تخلفات علمی و پژوهشــی برخورد کنند، گفت: 
اینکه چرا با این پدیده که زیبنده جمهوری اسالمی 
ایران نیست، برخورد نمی شــود جای سوال دارد و 
به نظر می رســد عده ای از این پدیده سود می برند. 
ســیداحمد معتمدی گفت: این پدیده در روبروی 
دانشگاه تهران یا مراکز مختلف علنا اعالم می شود که 
مقاله یا مدرک فروشی می کنند و حتی گزارش هایی 
در خصوص مدرک فروشــی در صدا و سیما پخش 
می شود اما اقدامی نمی شود. این جای تعجب است.

    
 ارسال بیش از ۱۱ میلیارد پیام 

در شبکه شاد
وزارت آمــوزش و 
پــرورش اعالم کــرد در 
طول هفت مــاه فعالیت 
شــبکه آموزش مجازی 
دانش آمــوزان بیــش از 

۱۱میلیارد پیام و ۱.۴ میلیارد فایل در شاد ارسال 
شده است. در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۳۵۷ دانش 
آموز، ۷۱۵ هزار و ۶۴ معلم و ۱۱۲ هزار و ۵۷۶ مدیر 

در شبکه شاد مشغول فعالیت هستند.
    

 ۶ کشته در آتش سوزی 
در یک باغ شخصی

ســه برادر، همراه ســه دوســت خود در باغ 
دور افتاده ای در حوالی اتوبــان آزادگان در حادثه 
آتش ســوزی مهیب جان خود را از دســت دادند. 
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور درباره 
این حادثه گفت: شدت حریق به حدی بود که اجساد 

قابل شناسایی نیستند.
    

سحر تبر به ۱0 سال حبس 
محکوم شد

ســحر تبــر دختــر 
۱9ساله ای که از مهر ماه 
ســال 98 در بازداشت به 
ســر می برد، به تحمل ده 
سال حبس محکوم شد. در 

کیفرخواست صادره علیه فاطمه خویشوند، معروف 
به سحر تبر از شاخ های اینســتاگرامی، اتهامات او 
معاونت در افساد فی االرض، تشویق به فساد از طریق 
تشویق جوانان به اباحه گری، توهین به مقدسات از 
طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشــروع 

عنوان شده است.
    

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به تغییر در 
داستان های کتاب های درسی:

در آینده شاهد چنین مواردی 
نخواهیم بود

حاجــی  محســن 
میرزایــی، وزیر آموزش 
و پــرورش در توئیتــر 
خود، نسبت به انتقادها 
و اعتــراض هــا درباره 

تغییرات کتاب درسی نوشت: از تغییر متن نویسنده 
فاخر کشورمان در کتاب فارسی پایه هفتم، متاسف 
شدم. )هرچند تغییر در دوره مسوولیت من نبوده 
اســت(. در همان ماه های اول مسوولیت، فرآیند 
دقیق، منسجم و حرفه ای را برای بررسی و اصالح 
تغییرات تدوین و ابالغ کردم تا مطمئن شویم که در 
آینده شاهد چنین مواردی نخواهیم بود. همچنین 
از همکاران خود در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی خواستم تغییرات دو سال اخیر کتاب های 
درسی را بازبینی و اصالحات الزم را در چاپ جدید 

اعمال کنند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

بر اســاس آخرین آمــار جهانی، 
تاکنون ۷۰ میلیون و ۷۲۰ هزار و 8۱۴ 
نفر در دنیا به ویــروس کرونا مبتال و 
یک میلیون و ۵88 هزار و ۴۴۴ نفر نیز 
بر اثر ابتال به این بیماری جان شان را از 

دست داده اند.
در این میان گرچه آمریکا با بیش 
از ۱۶ میلیون مبتــال و بیش از ۲99 
هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشــورهای درگیر با بیماری کووید 
۱9 قــرار دارد و هند و برزیــل نیز با 
آمار باالی مبتالیان، پــس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از 9.۷ و ۶.۷ میلیون 
مبتال، جایگاه  دوم و سوم را در جهان 
به خود اختصاص داده اند، اما وضعیت 
در برخی از کشــورها، همچون ایران 
نیز چندان مطلوب نیست. به طوری 
که بررســی ها نشــان می دهد، آمار 
مرگ و میر ناشــی از کرونا به نسبت 
شــمار مبتالیان در ایران در قیاس با 
سایر کشورها، مخصوصا کشورهای 
توسعه یافته دنیا باالست. در این میان 
آنچه که دریغ و افسوس را دو چندان 
می کند، کمبود دارو و امکاناتی است 
که به واســطه تحریم ها مشکالت را 
برای فعالیت کادر درمان و بیماران صد 
چندان و روند خالصی از این بیماری 
در ایران را سخت تر از سایر کشورهای 

دنیا کرده است.
آخرین آمارها چه می گوید؟

 براســاس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشــت که دیروز 
اعالم شــد، مجموع بیماران کووید 
۱9 در کشور به یک میلیون و 9۲هزار 

و ۶۱۷ تن و شمار جان باختگان این 
بیماری هــم به ۵۱ هــزار و ۷۲8 نفر 

رسیده است.
بررسی این آمار رسمی که از سوی 
وزارت بهداشــت اعالم شــده نشان 
می دهد که از مجمــوع افراد مبتال به 
ویروس کرونا در کشــور حدود ۴.8 
درصد جان خود را از دســت داده اند. 
این در حالی است که بررسی مجموع 
آمار جهانی نشــان می دهد متوسط 
مرگ مبتالیــان به کرونــا در دنیا ۲ 
درصد اســت. در حالی کــه برخی از 
مسئوالن وزارت بهداشت آمار رسمی 
مرگ ناشــی از کرونا در کشــور را تا 
۲.۵ برابر آمار رسمی اعالم کرده اند، 
اما استناد به همین اعداد رسمی هم 
حکایت از آمار دو برابری مرگ ناشی 

از کرونا در ایران دارد.
 باالتر از میانگین جهانی 

قرار داریم
نگاهی به این اعداد شاید این تصور 
را ایجاد کند که میزان کشندگی این 
ویروس در ایران نســبت به میانگین 
جهانی باالتر است. چرا که در جهان 
تقریبا از هر ۵۰ مبتال به کرونا یک نفر 
جان خود را از دســت می دهد، اما در 
ایران از هر ۱8 مبتــال یک نفر قربانی 

کرونا می شود.
در همیــن باره عبــاس متولیان، 
اپیدمیولوژیســت و اســتاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، در گفت و گویی 
در یک برنامه زنده صدا و سیما، میزان 
مبتالیان و همچنیــن جان باختگان 
کرونــا در ایــران را بســیار باالتر از 
میانگین جهانی عنــوان کرد و گفت: 
»جمعیت ایران یک درصد جمعیت 
دنیا را تشکیل می دهد، اما ایران۵.۱ 
درصد مبتالیــان به کرونــای دنیا و 

با ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفــر جان باخته بر 
اساس آمارهای رســمی ۳.۳ درصد 
تعداد جان باختگان کرونا در دنیا را به 

خودش اختصاص داده است«.
متولیان گفت که این محاســبه 
براساس آمارهای رســمی است که 
به مبتالیــان قطعی کرونا با تســت 
مثبت محدود است و تعداد مبتالیان 

و جان باختگان واقعی بیشتر است.
دلیل آمار باالی مرگ در کشور

در حالی که ایران در ســال های 
پیشــین در حوزه دانش پزشــکی و 
ارائه خدمــات درمانــی از وضعیت 
مطلوبی در منطقه برخــوردار بوده 
و حتی برخی از بیماران کشــورهای 
همســایه نیز برای دریافت خدمات 
درمانی ایران را به عنوان مقصد درمان 
خود انتخاب می کردند، چه شد که در 
چندماهه اخیر و در مقابله با ویروس 
کرونا این چنین شکننده ظاهر شد؟ 
به طوری که بر اساس آمار بیشترین 
میزان مرگ و میــر در منطقه را از آن 
خود کرده اســت. هر چند برخی این 
موضوع را به کمبــود امکانات و دارو 
در نتیجه تحریم های آمریکا معطوف 

می کنند، برخی نظر دیگری دارند. 
دکتر ابراهیم سلمانی، سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی یزد تناسب 
نداشتن آمار مرگ و میر کرونا با تعداد 
مبتالیان در ایران و باال بودن فوتی ها 
در مقایســه با کشــورهایی همچون 
روسیه که مبتالیانش بسیار بیشتر اما 
فوتی هایش کمتر از ایران است را این 
می داند که کیت های تشخیص کرونا 
در ایــران محدود اســت و مبتالیان 

واقعی در ایران شناسایی نمی شوند.
او معتقد است که چون دسترسی 
رایــگان به ایــن کیت ها کم اســت 

بسیاری از مبتالیان ترجیح می دهند 
تن به آزمایش خودخواســته گران 

قیمت ندهند.
چنــدی پیــش بــود کــه نادر 
طالب زاده، مستندســاز بعد از بهبود 
از بیماری کرونا، درباره اهمیت قرص 
فاویپیراویر در تلویزیون صحبت کرد 
و گفت این قرص فقط در ناصرخسرو 
یافت می شــود و دلیل مرگ بسیاری 
از بیماران را در بخــش مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها کمبود همین دارو 
عنوان کرد. دارویی که گزارش هایی 
در مورد بازار سیاه آن در کنار داروی 
رمدسیویر  منتشر شــده بود و حتی 
خبرهای فراوانی از وجود انواع تقلبی 
آن با قیمت های چند صد میلیونی در 
بازار هم مخابره شد. کمبودهایی که 
بسیاری آن را ناشــی از تحریم های 
آمریــکا می داننــد و معتقدنــد این 
تحریم ها پیــش از هر چیــز به جان 

بیماران را نشانه رفته است. 
 بیماران کرونایی قربانی 

تحریم های آمریکا 
در همین خصوص در روزهای اخیر 
شبکه خبری سی ان ان )CNN( در 

گزارشی از یک مرکز درمانی در ایران 
به مشــکالتی که تحریم های آمریکا 
در مدیریت و درمــان بیماری کووید 
۱9 برای بیماران و پزشکان به دنبال 

داشته، اشاره کرده است.
در متن این گزارش آمده اســت: 
»در هیــچ کجای دیگــری از جهان، 
کشــورها با هیــوالی کروناویروس 
در کنــار تحریم هــای بیرحمانه که 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، دونالد 
ترامپ، اعمال کرده دست به گریبان 
نیست. جنازه یک زن جوان که دقایقی 
پیش فوت کرده تنها نشانه ای است که 
به محض ورود به بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان شهدای تجریش، به 
چشــم می آید. بدن این زن جوان در 
یک بسته پالســتیکی سیاه پوشانده 

شده است«.
در این بخش، پنــج بیمار با کمک 
تجهیزاتــی که از پس ایــن ماه های 
طاقت فرســا، که بیش از ۷۵۰ نفر در 
این بخش درگذشته اند، به دشواری 
زنده نگه داشته شده اند. دکتر علیرضا 
فاطمی می گویــد: »آزاردهنده ترین 
مســئله برای یک دکتر این است که 
بداند داروهایی )به وفور( در بخش های 
دیگری از جهان در دسترس است اما 
اینجا نه«. این همان واقعیتی اســت 
که موجب تفــاوت کروناویروس در 
ایران با دیگر نقاط جهان می شــود: 
»هیچ کجــای دیگــری از جهان با 
هیوالی ویروس به همــراه مصیبت 
تحریم های فشــارحداکثری ترامپ 
دست به گریبان نیســت، چیزی که 
به اذعان مقام های رسمی و پزشکان 
ایــران، رویارویی با کوویــد۱9 را با 

مشکالتی همراه کرده است«.
خلیف فراهانی، آموزگار بازنشسته 
به سختی می تواند ســخن بگوید اما 
هیجاناتش بر تنگی نفس ناشی از تاثیر 
ویروس بر شش هایش، غلبه می کند. 
وی می گویــد: »تحریم های آمریکا، 
بیرحمانه است«. وی در پیاده روی در 
یک پارک به این ویروس آلوده شده و 

حال تازه حالش بهتر است.
لوله ای که در بینــی او قرار دارد، 
همانند بیشــتر تجهیزات این بخش، 
کمی فرسوده اســت. این تجهیزات 
به زحمت نگهداری شده اند اما چاره 
دیگری هم نیست چرا که دسترسی 
کشــور به دارو و تجهیزاتــی که در 
هنگامــه همه گیــری در دیگر نقاط 
جهان در دسترس اســت، با اختالل 

روبرو شده است.
پزشــکان می گویند که در اینجا، 
آمار قربانیان روزانه متفاوت اســت. 
مرگ دو نفر، یعنی روز خوبی اســت، 
چهار نفر، میانگین است و در بدترین 
روزهــا، 9 نفر جان می دهنــد. ایران 

در هفته های گذشــته، دو آمار شوم 
را تجربه کــرد. به طوری که شــمار 
جانباختگان از ابتــدای همه گیری 
تا کنون، به پنجاه هزار نفر و مبتالیان 

به یک میلون نفر رسید.
 میتــرا آقارضــی، یک پرســتار 
می گویــد: »اســترس بخشــی 
جدایی ناشــدنی از کار پرســتاری 
اســت، اما همه گیری چیــز دیگری 
است، با استرســی ۱۰ برابر بزرگتر. 
ما همیشه نگرانیم که مبادا خودمان 
مبتالی به این ویروس شــویم و آن 
را به دوســتان و خانواده مان منتقل 
 کنیــم. این باری اســت ســنگین 

بر دوش ما«.
در ادامه این گزارش آمده اســت: 
»هرچنــد تحریم های اعمال شــده 
دسترســی به مواد غذایی و امکانات 
دارویی و درمانی را مســتثنی کرده، 
گزارش های حقوق بشــری از ایران 
بارها تاکید کرده که تاثیر تحریم ها بر 
دسترسی به داروهای پایه و تجهیزات 
درمانی، از جمله دستگاه های کمک 
تنفســی و تجهیزات حفاظتی کادر 

درمان را دشوار کرده است.«
صنم وکیلــی، یک کارشــناس 
ایرانی در اندیشکده بریتانیایی چتهام 
هاوس، اوایل امســال گفت: »ایران 
تحت تاثیر تحریم هایی است که این 
کشور را از دسترســی به ذخایر ارزی 
خارجی اش برای خریــد تجهیزات 
ضروری پزشکی، ماسک و هرچیزی 
که برای مراقبت از جمعیت کشــور 

مورد نیاز است، باز می دارد«.
در پایان گفتنی اســت در حالی 
در ایران عــده ای تحریم هــا را تنها 
کاغذپاره هایی بی اثر در وضعیت مردم 
ایران تلقی می کنند که بررسی های 
رسانه های داخلی و خارجی از وضعیت 
بیماران در کشور نشان می دهد همین 
کاغذپاره ها چنان مرزهای سیاســی 
را دریده و به جان مــردم و مخصوصا 
بیماران چنگ انداخته که آمار مرگ و 
میر ناشی از کرونا را در کشوری درگیر 
تحریم بــا دیگر نقاط دنیــا متفاوت 

کرده است.

چرا آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باالست؟

تحریم ها؛ »کاغذپاره «هایی کشنده در بخش سالمت! 

بررسی

اســتفاده از دوچرخه به جای خودرو برای 
کاهش آلودگی هوا و حفظ سالمتی شهروندان 
مدتی است که مورد توجه بسیاری از شهروندانی 
که به توســعه انسانی شــهر عالقه مند هستند 
قرار گرفته اســت. سیاســتی که در بسیاری از 
شهرهای کشورهای توسعه یافته دنیا نیز مورد 
توجه بوده و برخی از مســئوالن شهری را هم به 
استفاده نمادین از دوچرخه برای ترویج فرهنگ 
وســیله نقلیه بی دود متمایل کرده است. اما در 
این میان یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن هم 
احترام به دوچرخه سواران است که در این زمینه 
آموزش چندانی صورت نگرفته و هر روز شاهد 
این هستیم که رکاب زنان حرفه ای یا مبتدی به 
شکل های مختلف مورد آزار و اذیت رانندگان و 
موتورسواران قرار می گیرند و از لحاظ جسمی 

و روانی آسیب می بینند.
به گزارش ایسنا، گل یاس خدا بنده لو، از زنان 
دوچرخه سوار فعال است که تالش کرده فرهنگ 

استفاده از دوچرخه را ترویج دهد. او می گوید: ۱۳ 
سال است که حتی برای تردد در سطح شهر هم از 
دوچرخه استفاده می کنم و در این سال ها اتفاقات 
مختلفی را تجربه کرده ام. بارها به من متلک های 
رکیک گفته اند و حتی آب دهان خود را به سمتم 
پرتاب کرده اند. البته این اتفاق تنها برای خانم ها 
نیست و خیلی از دوچرخه ســواران مرد نیز این 
متلک های رکیک را شــنیده اند و بــا زنجیر یا 
وســایل دیگر کتک خورده اند. پرتاب آشغال و 

گوجه فرنگی که دیگر همیشه هست!
خدابنده لو ادامه می دهد: یک مرتبه پشــت 
چراغ قرمز، یک موتور ســوار هنگام سبز شدن 
چراغ چنان با دست من را زد که جای پنج انگشت 
او روی بدنم ماند و کبود شــده بود. نکته جالب 
این است که دوچرخه ســوارها همیشه مسیر 
مشخصی برای تمرین دارند و یکی از این مسیرها 
اتوبان ارتش به ســمت گردنه قوچک است که 
همیشه تعدادی موتور سوار آنجا کمین کرده اند 

تا دوچرخه ســواران را اذیت کننــد. رانندگان 
خودروها نیز به شکل دیگر اذیت می کنند. مثال 
آینه و بدنه ماشــین خود را کامــال به دوچرخه 
می چسبانند. سال گذشــته در اتوبان مدرس 
یک خودرو از پشــت دوچرخه من را هل داد در 
این شرایط حتی اگر سرعت دوچرخه هم پایین 
باشد، اما باز هم دوچرخه به پرواز در می آید. در اثر 
این اتفاق من حدود ۲۰ تا ۳۰ متر در اتوبان پرتاب 
شدم و زانویم شکافته شد که هنوز بعد از یک سال 
مشکل دارد. وسایل من نیز در زمین پخش شد و 
خسارت زیادی دیدم اما حتی یک راننده هم به 

من کمک نکرد.
او در مورد ترســی که دوچرخه ســواران از 
ایــن قبیــل اتفاقــات دارنــد نیــز می گوید: 
تا مدت هــا ترس تکــرار ایــن اتفــاق همراه 
دوچرخه ســوار می ماند. حتی به واســطه این 
مســائل کالس کیک بوکســینگ رفتــم و تا 
حدودی به دفاع شــخصی هم تســلط دارم و 

 یک چــوب کوچک بــه دوچرخه ام بســته ام.
او می گوید: به نظــرم رانندگان قبــل از اینکه 
بخواهند برای یک لحظه خندیدن، دوچرخه سوار 
را اذیت کنند به این فکر کند که ممکن است چه 
بحرانی را رقم بزنند و در این شــرایط اقتصادی 
چقدر خسارت به دوچرخه ســواران می زنند. 
همچنین برای آنها و خانواده هایشــان جنگ 
اعصاب به وجود بیاورند. بــه این فکر کنند چرا 
به خاطر یک شــوخی باید مجبــور به پرداخت 
خســارت از جیــب و حتی مرگ یک انســان 
شــوند. مدتی پیش یک راننده بر روی سر یک 

دوچرخه سوار آشــغال ریخت و همین مسئله 
به کتک کاری بین دو طرف منجر شد. دوچرخه 
ســوار گفته بود که اطالع داری ضربان قلب من 
روی دوچرخه چقدر باال اســت و توقف ناگهانی 
می تواند باعث سکته قلبی شود که راننده گفته 
بود اطالعی ندارد. ما سال ها داریم تمام مشکالت 
را به جان می خریم و مقاومت کرده ایم تا فرهنگ 
دوچرخه سواری جا بیفتد و خیلی هم بهتر شده 
است. امیدوارم مردم هم بیشتر مراعات کنند و 
با شوخی و ترســاندن های نابجا شرایط بحرانی 

را رقم نزنند.

یک دوچرخه سوار از آزار و اذیت موتورسیکلت ها و خودرو ها می گوید:

شوخی و ترساندن های نابجایی که فاجعه می آفریند

عباس متولیان، 
اپیدمیولوژیست و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی 
ایران: »تعداد جان باختگان 

کرونا در کشور، بیشتر 
از میانگین جهانی است 

و ایران با داشتن یک 
درصد جمعیت دنیا، ۳.۳ 

جان باختگان کرونای دنیا 
را دارد«

آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا به نسبت شمار 

مبتالیان در ایران در قیاس 
با سایر کشورها، باالست. 
در این میان برخی کمبود 
دارو و امکانات به واسطه 

تحریم ها را موجب سخت تر 
شدن روند خالصی از این 
بیماری در ایران می دانند
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