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 واکسن کرونا؛ به نام پاکبانان، 
به کام مدیران شهرداری و اعضای 

شورای شهر آبادان
خبرگزاری صدا و سیما 
به نقل از رئیس دانشکده 
علوم پزشکی آبادان تزریق 
واکسن به برخی مدیران 
شهرداری و اعضای شورای 

شهر را تایید کرد. دکتر سلمان زاده با بیان اینکه تزریق 
واکسن براساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت 
صورت می گیرد افزود: با توجه به اینکه پاکبانان یکی 
از اولویت های تزریق بودند و طبق فهرستی که روزانه 
از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز بهداشت 
ارسال شده، افرادی واکســن را دریافت کرده اند که 
متاسفانه در بین آنها تعدادی از مدیران شهرداری و 
اعضای شورای شهر هم بودند. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسه آنان برای 
همکاران ما مشخص نشده، اما نامشان در فهرست 

ارسالی از سوی شهرداری قرار دارد.
    

 راه اندازی خانه امداد 
در محله فرحزاد

طرح توانمندســازی 
محله با افتتاح خانه امداد 
در محله فرحزاد آغاز شد. 
سید ابوالفضل پرپنچی، 
مدیرکل کمیتــه امداد 

اســتان تهران در آیین افتتاح پنجمین خانه امداد، 
گفت: طرح توانمندی محالت با همکاری ستاد اجرایی 
فرمان امام، بسیج امور مساجد، شهرداری، شورایاران 
محله، سازمان بهزیستی، صندوق کارآفرینی، پست 
بانک، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، هالل احمر 
و.... در محالت محروم در جهت شناسایی نیازمندان 
و رفع مشکالت آنها اجرا می شود. افتتاح این مرکز در 
حالی است که حدود یک ماه قبل قوه قضائیه با شکایت 
دولت، از فعالیت جمعیت امام علی که در بســیاری 
از محالت آسیب دیده با کمک های مردمی و بدون 
دسترسی به بودجه کشور فعالیت های گسترده ای 

داشتند، جلوگیری کرد.
    

 مراقب دعوتنامه های 
کالب هاوس باشید 

بــا توجه بــه اینکه 
کاربــران کالب هاوس 
فقط با لینک دعوت یکی 
 از اعضای ایــن پلتفرم 
می توانند وارد شــوند و 

تعداد لینک های دعوت محدود است، بازار سیاه 
فروش دعوتنامه کالب هاوس به راه افتاده و گاهی 
در برخی از ســایت ها قیمت های باالیی برای این 
دعوتنامه ها در نظر گرفته شده است. کالهبرداران 
نیز اقدام به فروش لینک های جعلی دعوتنامه های 
اتاق گفت وگو می کنند، به نحوی که کاربر پس از 
خرید و واریز وجه، متوجه می شــود قادر به ورود 
به اتاق گفت وگوی مدنظر نیســت. یکی دیگر از 
اقدامات کالهبرداران این اســت که با راه اندازی 
سایت های جعلی شبیه به ســایت های اصلی، به 
ربودن اطالعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده های 

مالی اقدام می کنند.
    

پاک شدن جریمه منع تردد 
اهداکنندگان خون در شب های رمضان

دبیر کمیته اجتماعی 
انتظامــی ســتاد ملی 
مدیریت کرونا از اصالح 
و پاک شدن جریمه منع 
تردد شبانه اهداکنندگان 

خون بر اساس روز و زمان خبر داد. حسین قاسمی 
گفت: پس از مراجعه افراد به سازمان انتقال خون 
لیستی از آنها به نیروی انتظامی ارسال می شود و در 
صورت اعمال جریمه، بر اساس روز، زمان و ساعت 
مراجعه افراد جریمه آنها اصالح و پاک خواهد شد. 
قاسمی پیشتر ســاعت اجرای منع تردد شبانه در 

شهرها را از ۲۲ تا ۳ بامداد اعالم کرده بود.
    

 شهرداری ترافیک مصنوعی 
ایجاد نمی کند

محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ در واکنش به ادعای »ایجاد 
ترافیک مصنوعی در پایتخت توسط شهرداری برای 
اثبات الزامی بودن اجرای طرح ترافیک« گفت: اصاًل 
همچنین چیزی صحت نــدارد و در واقع ترافیک 
مصنوعی اصاًل وجود نــدارد. پلیس به هیچ عنوان 
بحث ایجاد ترافیک تصنعی را در ادوار گذشته ندیده 
است مگر در زمانی که حادثه ای رخ می دهد و پلیس 
مجبور است که تردد را متوقف کند تا حادثه را جمع 

و بعد تردد را در آن محور برقرار کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ویدئو تنهــا 1۳ ثانیه اســت. اما 
در همیــن 1۳ ثانیه هــم می توان به 
وضوح دید کــه چگونه از وســعت و 
عمــق دریاچه ارومیه کم می شــود. 
در ویدئــوی کوتاهی که بــه تازگی 
گــوگل ارث)Google Earth( از 
وضعیت دریاچه ارومیه در ۳7 ســال 
اخیر منتشر کرده است، وضعیت این 
دریاچه شور و بزرگ کشور به صورت 

فاجعه باری به رخ کشیده شده است.
البته تنهــا دریاچه ارومیه زیر این 
ذره بین نبوده است، بلکه ابزار جدید 
گوگل که روز پنجشنبه ۲۶ فروردین 
بهره برداری شــد، نقشــه سه بعدی 
نقاط مختلف جهان را در پی تغییرات 
اقلیمی زمین بر الیه های یخبندان، 
سواحل و سایر نقاط جهان با استفاده 
از تصاویر ماهواره ای چهار دهه اخیر 
گردآوری کرده و به صورت ویدئو در 

اختیار کاربرانش قرار داده است. 
 گوگل می گوید که هدف این طرح 
پیچیده که در همــکاری با چند نهاد 
دولتی از جمله ناسا و سازمان فضایی 
اروپا تکمیل شــده اســت کمک به 
جمعیت کثیر کاربران این ابزار برای 
درک بهتر پیامد های واقعی تغییرات 
اقلیمی اســت که از نگاه بسیاری یک 
مفهوم مجرد و انتزاعی تلقی می شود.

دریاچه ارومیه در تیررس
ایران چند سالی است که با پدیده 
تغییــرات اقلیمی و خشکســالی به 
صــورت جدی دســت و پنجــه نرم 

می کند. از خشــک شــدن چندین 
تــاالب در مناطق مختلف کشــور 
گرفتــه تا کم آبی و خشــک شــدن 
تعــدادی از رودخانه ها و مرگ برخی 
اکوسیســتم های طبیعــی. در این 
میان خشک شــدن دریاچه ارومیه 
در چند دهه اخیر یکی از موضوعات 
مهم افکار عمومی ایرانیان به ویژه در 
استان های آذربایجان شرقی و غربی 
بوده است. مردم در این منطقه به دلیل 
آلودگی هــای هوایی ناشــی از نمک 
به جا مانده از مناطق خشــک شــده 
دریاچه با مشــکالت زیادی دست و 
پنجه نرم می کنند و در این میان دولت 
نیز با کمک سازمان های بین المللی 
طرح های مختلفی را برای نجات جان 
این دریاچه بزرگ به اجــرا درآورده 
اســت. هر چند برخی این تالش ها را 
در مقابل وســعت تغییرات اقلیمی 

ُکند می دانند.
تغییــرات دریاچــه ارومیــه 
در ویدئــوی اخیــر گــوگل ارث 
گرچــه خبر جدیــدی نیســت، اما 
خالصــه ای تصویری اســت از آنچه 
طی ســال 1۹۸۴میــالدی برابر با 
1۳۶۳شمســی تــا ۲۰۲۰ میالدی 
برابر با 1۳۹۹شمسی بر این دریاچه 

رفته است.
کافی است عبارت دریاچه ارومیه 
را وارد بخش جستجوی »تایم لپس« 
در جســتجوگر گــوگل ارث کنید تا 
تغییرات این دریاچــه را از 1۹۸۴ تا 
۲۰۲۰ ببینید. عکس هــای دریاچه 
ارومیــه در این بــازه زمانی نشــان 
می دهد که خشک شدن این دریاچه 
از سال ۲۰۰۸ سرعتی باورنکردنی به 

خود گرفته است.

در کنار تصاویــر تغییرات دریاچه 
ارومیه تخریب محیط زیست با هدف 
ویالسازی در شــهر رامسر در شمال 
کشور نیز، موردی است که داده های 
»تایم لپس« به  وضوح نشان می دهد 
که چطــور از ســال 1۹۸۴ تاکنون 
تخریــب جنگل های اطراف شــهر 
رامســر افزایش یافته و پوشش سبز 

جای خود را به ویالها داده است.
چشمان مان را باز کنیم

می گویند یک زمین بیشتر نداریم 
و اگر آن را از دست دهیم، بشر از حیز 
انتفاع ســاقط خواهد شــد. هرچند 
وضعیت زمین و بــه طور کلی محیط 
زیست جهان نشان می دهد که مفهوم 
این جملــه را درک نکرده ایم، از بین 
رفتن جنگل ها، انقــراض گونه های 
گیاهــی و جانــوری، وقوع ســیل و 
توفان های بزرگ، خشکســالی های 
پیاپی و گاهی ترســالی های غیرقابل 
کنترل، بخشی از نتایج درک نکردن 

این جمله است.
تغییرات اقلیمی چالش اصلی بشر 
در قرن اخیر است. پدیده ای که که باز 
هم انسان متهم ردیف اول آن است. به 
نظر دانشمندان این پدیده  یکی از 1۰ 
عامل اصلی است که می تواند حیات 
انسان را در معرض خطر قرار دهد به 
طوری که در سال های اخیر تغییرات 
آب و هوایی و گرمایش جهانی صدمات 
جبران ناپذیری را به برخی کشورهای 

وارد کرده است.
گرمایش جهانی یــا تغییر اقلیم، 
چالش های زیادی برای حیات انسان 
رقــم زده به طوری که کارشناســان 
معتقدند بــا ادامه این روند تا ســال 
۲۰۲۵ نیــاز آبــی جهــان در بخش 

کشــاورزی 1.۳، صنعت 1.۵ و شرب 
1.۸ برابر می شود؛ این تاثیر در ایران 
نیز بسیار محسوس است زیرا ایران در 
زمره 11 کشور اول جهان از نظر انتشار 
گازهای گلخانه ای اســت که تبعات 
زیادی از جملــه افزایش کانون های 

گرد و غبار را به همراه داشته است.
 این در حالی اســت کــه به نظر 
می رســد در ایران نه دولت مردان و 
نه مــردم چندان موضــوع تغییرات 
اقلیمی را مهم نمی داننــد و آن را در 
اولویت مطالبات یــا برنامه های خود 

قرار نمی دهند.
چندی پیــش بود که ســازمان 
ملل، گزارشــی در زمینه جلوگیری 
از تغییــرات اقلیمــی اعــالم کرد. 
براساس این گزارش از میان ۵7 کشور 
در سراســر جهان، ایــاالت متحده، 
عربســتان ســعودی و ایران بدترین 

عملکرد را داشتند.
این گزارش که از ســال ۲۰۰۵ و 
به  طور ســاالنه توسط ســه مؤسسه 
پژوهشــی در زمینه محیط زیست و 
تغییرات جوی زمین تهیه می شــود 
شاخص میزان تولید گازهای آالینده 
در ۵7 کشور جهان را بررسی می کند.

در بخشی از این گزارش گفته شده 
است: »یک بار دیگر عملکرد آمریکا 
فاجعه بار است. آمریکا در سال پایانی 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای 
دومین ســال پیاپــی در پایین ترین 
مقام و حتی پس از عربستان سعودی 

قرار دارد«.
ایران نیز که هفتمین تولیدکننده 
بزرگ گازهای گلخانــه ای در جهان 
اســت در این گزارش در قعر جدول 
عملکرد مبــارزه بــا گرمایش زمین 

جای داشت.
پیشتر حتی محمد ُمجابی، معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 
گفته اســت که روند افزایش دما در 

ایران از میانگین جهانی باالتر است.
در همیــن بــاره محمدمهــدی 
میرزایی قمــی، رئیس مرکــز هوا و 
اقلیــم ســازمان محیــط زیســت 
می گوید: »ایران در کنار فرســودگی 
زیرساخت ها و اسراف در مصرف سرانه 
انرژی، به خاطر کمبود سرمایه گذاری 
و فناوری، بخش اعظمــی از گازی را 
که همراه نفت از میادین نفتی تولید 
می شود نیز بدون هیچ استفاده ای در 

مشعل ها می سوزاند«.
او ادامه می دهد: »تبعات تغییرات 
اقلیمی در ســطح جهان، به صورت 
یکسانی مشاهده نخواهد شد. منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین 
خســارات و صدمات اقتصــادی را از 
گرمایش جهانی مشــاهده خواهند 
کرد در حالی که کشورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی کمترین خسارات را 

خواهند دید«.
میرزایی قمی در رابطه با موضوع 
تغییر اقلیم در ایــران ادامه می دهد: 
»شواهدی، چون افزایش متوسط دما 
در کشــور، کاهش بارش ها، افزایش 
تعدد و شدت حوادث زیست محیطی 
شدید مانند ســیل و خشکسالی در 
کشور نشــان دهنده بروز روزافزون 
آثار گرمایش جهانــی و تغییر اقلیم 
در کشور اســت. مطالعات گسترده 
زیست محیطی نشان دهنده آن است 
که آســیب پذیری ایران از تغییرات 
اقلیمی بیش از متوسط جهان است. 
شــواهدی، چون افزایش توالی بروز 
حوادث شدید زیست محیطی مانند 
امواج حرارتی روزهای بســیار گرم 
در جنوب شــرق کشــور و روزهای 
بسیار سرد در شــمال غرب کشور از 
نشــانه های اثرگذاری تغییر اقلیم در 

ایران است«.
اهمیت توضیح تغییرات اقلیمی 

به مردم
شاید در این میان آنچه بیش از هر 
چیز از اهمیت زیادی برخوردار باشد 

توضیح اهمیت تغییرات اقلیمی برای 
مردم عادی است. قدمی که گوگل به 
صورت عملی آن را با افزودن قابلیت 

جدید در گوگل ارث برداشت.
ناتالی ماهووالد، اســتاد محیط 
زیست در دانشــگاه کورنل در ایالت 
نیویورک معتقد اســت که این ابزار 

جدید به هدف خود خواهد رسید.
او پس از مشــاهده ابزار جدید 
گــوگل ارث بــه خبرگــزاری 
آسوشــیتدپرس گفــت: »واقعــا 
خارق العاده است. توضیح پیامدهای 
تغییرات جوی زمیــن برای مردم 
عادی به دلیل ابعاد وســیع و روند 
کند ایــن تغییرات همیشــه کار 
دشواری اســت. حدس می زنم که 
این نرم افــزار کوچک بــر دیدگاه 
بسیاری از مردم در مورد ابعاد و تاثیر 
فعالیت های بشر روی محیط زیست 

تاثیر خواهد گذاشت«.
این اولین بار نیست که از تصاویر 
ماهواره ای که در سال های مختلف 
ضبط شده اســت برای نشان دادن 
پیامدهای تغییــرات اقلیمی روی 
طبیعت نقاط مختلف جهان استفاده 
می شود. اما اولین مجموعه از تصاویر 
ماهواره ای بــا هدف نشــان دادن 
تغییرات اقلیمــی در نرم افزارهای 
پرطرفــدار مثل گــوگل ارث قابل 
دسترسی نبود و تمرکز اصلی آن ها 
روی ذوب شدن الیه های یخبندان 
بود. نرم افزار گــوگل ارث را می توان 
در اکثر ســه میلیارد تلفــن همراه 
که امــروزه در جهان وجــود دارد 

پیاده کرد.
شرکت گوگل می گوید با توسعه 
و پیشــرفت این ابزار جدید کاربران 
خواهند توانست تصاویر هر نقطه ای 
را که جســتجو می کنند در مقاطع 
زمانی گوناگون مشــاهده کنند. این 
ابــزار جدید در عین حــال مجهز به 
یک ضمیمه »حکایت گر« است که 
جزئیات تغییــرات اقلیمی در ۸۰۰ 
نقطه مشــخص از جهان را در شکل 
ویدئوهای دو بعدی و یا ســه بعدی 

توضیح می دهد.

ابزار جدید گوگل نشان می دهد که تغییرات اقلیمی مفهومی انتزاعی نیست

نمایش 37 سال فاجعه دریاچه ارومیه در 13 ثانیه

خبر

بر اساس آماری که وزارت بهداشــت و نرم افزار ماسک روز 
پنجشــنبه اعالم کردند؛ ۶۳ شهرســتان در وضعیت سیاه و 
۸۵ شهرســتان در وضعیت فوق قرمز قرار گرفتند. رنگ های 
جدیدی که به نقشه کرونایی کشور اضافه شد و صدای معاون 
وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا را در آورد. علیرضا 
رئیســی با رد این رنگبندی گفت: »رنگ سیاه و فوق قرمز در 
رنگ بندی کرونایی به این معنا بوده که وضعیت قرمز است، اما 
شاخص آمار ابتال و بستری کرونا بیش از قرمز است؛ باید توجه 
داشت که مبنای اعالم رنگ ســتاد ملی مقابله با کروناست و 

رنگ بندی جدید اعالم شده صحت ندارد«.
این اختالف تازه وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا در حالی 
است که بنابر اعالم دیروز وزارت بهداشت طی ۲۴ ساعت ۲۵ 
هزار و ۲۶1 مورد جدید کووید1۹درکشور شناسایی شدند و 

۳۲۸ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.
همچنین دیــروز حســین کرمانپور، رییــس اورژانس 
بیمارستان سینا در نشستی در شبکه مجازی کالب هاوس با 
اشاره به وخامت وضعیت در شهرهایی مثل تهران عنوان کرد: 
»سردخانه یکی از بیمارستان های تهران جا برای فوت شده های 
کرونا نداشت چندتایی را بیرون ســردخانه گذاشته بودند. تا 

کنون چنین وضعیتی را هیچ وقت ندیده بودم«.

در پی باال رفتن آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا به نظر می رسد 
این اختالف نظرها رنگ و بــوی جدی تری هم به خود گرفته 
است، به طوری که  حسن روحانی، رئیس جمهور روز پنج شنبه 
۲۶ فروردین گفت که نمی توان تا تابســتان منتظر واکســن 

داخلی بود و باید برای دو ماه حیاتی آینده واکسن وارد کرد.
روحانی با بیــان این که شــرکت های خصوصی راحت تر 
می توانند واکســن وارد کنند گفت: »هر شــرکت و موسسه 
برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد مستقیم به دفتر 
رئیس جمهور بنویسد و من مستقیم موضوع را دنبال می کنم 
چون به راحتی می تواند در هفته های آینــده میلیون ها دوز 
واکسن وارد کشــور شود و واکســن می تواند مردم را از مرگ 

حفاظت کند«.
وزیر بهداشت به واکسن داخلی امید بسته ایم

امــا صحبت های دیروز وزیر بهداشــت دربــاره وضعیت 
واکسیناسیون در کشور گویا پاســخ به همین صحبت های 
رئیس جمهور بود. او گفت: »برخی فکر می کنند واکســن در 

جهان به حراج گذاشته شده در حالی که این خبرها نیست«.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی در نشست ستاد استانی کرونا 
گفت: »عده ای این روزها خیلی واکسن، واکسن می کنند. من 
به عنوان متخصص ایمونولوژی و کســی که زبان گفتمان را 

بلد اســت، باید نکاتی را در این مورد ذکر کنم؛ ما می دانستیم 
که واکسن کرونا جدی خواهد بود و می دانستیم واکسن یک 
کاالی بهداشتی یا تجاری نیست بلکه در رابطه با کرونا، این کاال 
یک ابزار سیاسی در اختیار دولت ها خواهد شد به همین دلیل 

اقدامات خود را به زودی آغاز کردیم«.
وی گفت: »بیماری گریبان مــا را ول نخواهد کرد و ما هر 
شش ماه باید به مردم واکسن بزنیم، هم از بیرون از کشور خرید 
می کنیم هم به واکسن داخلی امید بسته ایم، ولی کشورهایی 
در آینده واکســن خواهند زد که خودشان زیرساخت داشته 

باشند«. 
وی درباره واکسیناســیون کرونا در سایر کشورها، تاکید 
کرد: »تایوان تا دیروز ۲7 هزار و 11۳ دوز، ویتنام ۵۸ هزار دوز، 
کره جنوبی ۶1 هزار دوز، ژاپن ۶۴۲ هزار دوز، عمان 1۹۳ هزار 
دوز، مصر 1۶۵ هزار دوز و عراق 1۵۳ هزار دوز واکسن تزریق 
کرده است و ما هم نزدیک ۵۰۰ هزار دوز که تا هفته آتی به یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار دوز خواهد رسید«.
نمکی با بیان اینکه ۸۵ درصد واکســن دنیا را هفت کشور 
تزریق کرده اند تاکید کرد: »واکسن نیســت ولی ما انشاهلل با 

واکسن وارداتی و واکسن داخلی کار را پیش خواهیم برد«.
نگرانی از ویروس برزیلی و آفریقایی جنوبی

همه اینها در حالی اســت که برخی نگــران ورود کرونای 
بزریلی و آفریقایی جنوبی به کشور هستند. ویروسی که به نظر 
می رسد شــدت ابتال و درگیری آن بیش از ویروس انگلیسی 
باشد. هر چند پیام طبرســی، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا 

گفت که براســاس گزارش ها تاکنون در ایران فقط ویروس 
کرونای انگلیسی شیوع یافته اســت، اما بدون شک باالخره 

ویروس برزیلی و آفریقای جنوبی هم وارد ایران می شود.
طبرسی با اشــاره به ویروس برزیلی که در حال حاضر در 
برزیل غوغا به پا کرده گفت: در بزریل روزی ۴ هزار نفر در اثر 
ابتال به این نــوع ویروس فوت می کنند و حتــی دیروز خبر 
دادند در انگلستان هم شیوع پیدا کرده و با وجود اینکه تعداد 
زیادی از افراد در این کشور واکســینه شده اند، اما همچنان 

مبتال می شوند.

اختالف وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا باال گرفت؛ 

تعارض در  اعالم رنگ بندی شهرها و منشأ واکسن

چندی پیش بود که سازمان 
ملل، گزارشی در زمینه 

جلوگیری از تغییرات 
اقلیمی اعالم کرد. بر اساس 

این گزارش از میان ۵۷ 
کشور در سراسر جهان، 

ایاالت متحده، عربستان 
سعودی و ایران بدترین 

عملکرد را داشتند

ابزار جدید گوگل، نقشه سه 
بعدی نقاط مختلف جهان 
را در پی تغییرات اقلیمی 

زمین با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای چهار دهه اخیر 
گردآوری کرده و به صورت 
ویدئو در اختیار کاربرانش 

قرار داده است
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