دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.
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"واکسن آنفلوانزا" نهایتا  ۴۰درصد اثربخش است!

معاون وزیر بهداش��ت گفت :واکس��ن آنفلوآنزادر پیشگیری از ابتال به
آنفلوآنزا نهایتاً حدود  ۴۰درصد اثربخش��ی دارد زیرا این ویروس مرتباً
در حال تغییر یافتن است؛ تزریق به نوجوانان ،افراد میانسال ،افرادی که
بیماریهای زمینهای ندارند به هیچ وجه توصیه نمیشود .به گزارش
تسنیم؛دکترعلیرضارئیسیاظهارکرد:میزانشیوعآنفلوآنزادرکشورها
بهشدت کاهش یافته و تقریباً به یک دهم رسیده است که علت آن،
رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک است .باالی 74درصد
از مردم کشور از ماسک استفاده میکنند و انتظار ما نیز این است که

در پاییزی که پیش رو داریم میزان شیوع آنفلوآنزا کاهش
یابد .واکسن آنفلوانزا در پیشگیری از این بیماری نهایتاً
حدود 40درصد اثربخشی دارد زیرا ویروس آنفلوانزا مرتباً
در حال تغییر یافتن اس��ت و این ویروس میتواند از اثر
سیس��تم ایمنی بدن در امان بماند و بنابراین اثربخشی
واکس��ن آن ،صد درصدی نیست.وی در پاسخ به این سؤال که تزریق
واکسن آنفلوانزا به چه کسانی توصیه میشود ،تصریح کرد :به افرادی
که در معرض خطر هستند شامل مادران باردار ،افراد دچار بیماریهای
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اجتماعی

سرطان ،نقص سیستم ایمنی ،بیماریهای مزمن ،افرادی
که پیوند کلیه ش��دهاند یا دیالیز میشوند و افراد سالمند
باالی  65سال بهویژه سالمندان دچار بیماریهای مزمن
گفتهمیشودواکسنراتزریقکنند.واکسیناسیونآنفلوآنزا
برای تمام مادران باردار تحت پوش��ش مراکز بهداشتی و
درمانی را بهصورت رایگان انجام خواهیم داد و مادران بارداری که تحت
پوش��ش این مراکز نیستند میتوانند به مرکز بهداشت نزدیک محل
زندگی خود مراجعه و پس از ثبت کد ملی ،این واکسن را دریافت کنند.
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کرونا خبر

تع�داد مبتالیان 29 :میلی�ون و  445هزار و
 847نفر
تعداد فوتی ها 932 :هزار و  746نفر
تعداد بهبود یافتگان 21 :میلیون و  280هزار
و  193نفر
ایران

تعدا فوتیهای ناشی از بیماری کووید 19رو به افزایش است

آغاز موج سوم کرونا از تهران؟!
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :هنوز چند هفته از کاهش موج شیوع
کرونا در کشور نگذشته است که زمزمههایی از شیوع موج سوم این
بیماری منحوس به گوش میرس��د .تازه یک هفته از ش��روع س��ال
تحصیلی جدید گذش��ته است که شنیدهها حاکی از آن است که ۳
دانشآموز در شهر فسا به کرونا مبتال شده و یک معلم گچسارانی بر
اثر ابتال به این بیماری فوت کرده است .این در حالی است که اعضای
کمیته مقابله با کرونا بر این اعتقادند که کرونا با شیب کند در کشور
در حال افزایش مجدد است و موج سوم از تهران آغاز خواهد شد.
>مدارس و خطر افزایش ابتال

بعد از باز گش��ایی مدارس بیم افزایش مجدد ابتال به کرونا ویروس
س��بب ش��ده بود تا برخی متخصصان از این باز گشایی زود هنگام
به عن��وان یک فاجعه یاد کنند ،حاال اما ی��ک هفته از آن میگذرد
و صادقی معاون پش��تیبانی اداره آموزش و پرورش فسا گفته است:
« در پایش سالمت دانشآموزان فسا مشخص شد ،بستگان نزدیک
س��ه نفر از دانشآموزان به کرونا مبتال شدند .بر همین اساس از این
دانشآموزان تست کرونا به عمل آمد و با مثبت شدن نتایج آن برای
پیشگیری از ش��یوع این بیماری ،مدرسه پس��رانه حاج جواد پیروز
مقطع متوسطه اول و مدرسه دخترانه شهدای بدر روستای دستجه
تا اطالع ثانوی تعطیل شد».
از طرف دیگر خبر رس��ید یک معلم گچس��ارانی بر اثر ابتال به کرونا
فوت ش��ده اس��ت ،در این خصوص س��ید طاهر حسینی سرپرست
بیمارس��تان ش��هید رجایی گچس��اران گفته اس��ت «:ای��ن بانوی
فرهنگی ۴۲س��اله که به کرونا مبتال ش��ده بود در چند روز اخیر در
«آی سی یو» تحت مراقبت ویژه بوده و ظاهرا بیماری زمینهای هم
نداشته اما بر اثر درگیری ریه با ویروس کرونا وفات یافت .ظاهرا این
بانوی فرهنگی بیماری زمینهای هم نداشته اند».
حسینی تصریح کرد «:او چند روز گذشته دچار تنگی نفس میشوند
که به جهت مداوا به مراکز درمانی شهرستان مراجعه میکند که در
ادامه در بخش اتفاقات بیمارس��تان شهید رجایی بستری و متعاقبا
نیز به بخش داخلی (بیماران کرونایی) بیمارس��تان منتقل شده بود.
این بانو در این مدت با افت درجه اش��باع اکس��یژن (زیر 90درصد)
هم روبرو شده که به بخش آی سی یو منتقل میشود که متاسفانه
روز سهش��نبه (دی��روز) به رحمت ایزدی پیوس��ت .ای��ن گونه که
مشخص شده است این بانوی گچسارانی بیماری زمینهای همچون
دیابت،چربی،فش��ار خ��ون و ...هم نداش��ته و بر اث��ر درگیری ریه با
وی��روس کرونا پیش از ظهر وفات یافته اس��ت ».علی رغم آن گفته
میشود که یک معلم در مدرسه شاهد نیز به این بیماری مبتال شده
و جان خود را از دست داده است.
>واکنش وزیر آموزش و پرورش

وزی��ر آموزش و پرورش جزو اولین کس��انی بود که در خصوص این
موضوع واکنش نش��ان داد .او گفت «:به خانوادهها اطالع دادیم ،اگر
کس��ی در میان اعضای خانوادهاش مبتال به کووید  ۱۹شده تا وقتی
ک��ه از صحت و س�لامتی او اطمینان پیدا نکرده ،نباید به مدرس��ه
بیایند».
محسن حاجی میرزایی در واکنش به خبر فوت دو معلم بر اثر ابتال
ب��ه کرونا گفت« :قطعا اینطور نب��وده و این خبرها ،خبرهای دقیقی
نیس��ت .طبق پیگیریهای ما این اخبار درست نبود ،زیرا هنوز یک
هفته از بازگش��ایی مدارس نمیگذرد .بازگشایی مدارس به صورت
نیمهحضوری انجام ش��ده اس��ت .ممکن است یک شخص که معلم
هم هس��ت ،در گذشته کرونا گرفته و فوت کرده باشد .طی ماههای
گذشته شاید چنین بوده و معلمانی بودند که مانند سایر افراد جامعه

مبتال به کویید  ۱۹شدند و درگذشتند .معلمان هم مانند سایر افراد
جامعه ممکن اس��ت ه��ر جایی به کرونا مبتال ش��وند ،همانطور که
ممکن اس��ت افرادی که بر اثر کرونا در گذشتهاند؛ کارمند ،کارگر و
کاسب باشند ،امکان دارد ،معلم هم باشند ،اما گزارشی نداریم مبنی
بر اینکه بازگشایی مدارس تاثیری در شیوع کرونا داشته یا حادثهای
بخاطر بازگشاییها اتفاق افتاده باشد».
>آمار مبتالیان تهرانی به کرونا رو به افزایش است

این در حالی اس��ت که علیرضا زالی رئیس س��تاد مقابله با کرونا در
کالنش��هر تهران روز گذش��ته از افزایش آمار مبتالی��ان به کرونا در
استان تهران خبر داد و گفت« :ورود موج سوم کرونا در استان تهران
بسیار زودتر از سایر استانها شکل خواهد گرفت».
وی با تأکید بر افزایش آمار مبتالیان ،بس��تری شدگان و فوتیهای
با تش��خیص کرونا در مقایس��ه با هفتههای قبل ،اعمال محدویتها
را خواس��تار ش��د و افزود :دورکاری کارکنان ادارات عالوه بر کاهش
حض��ور کارمن��دان از تولید س��فرهای درون ش��هری و افزایش بار
ترافیک میکاهد؛ بنابراین کماکان پیش��نهاد ستاد عملیات مقابله با
کرونا ،استمرار محدودیت در ترددهاست .متأسفانه آمار مبتالیان به
کووید  ۱۹در مقایسه با هفته گذشته در تهران رو به افزایش است،
مجموعا در  ۲۴س��اعت گذش��ته بالغ بر  ۶۵۹بیمار در استان تهران
با تش��خیص کرونا بستری ش��دهاند که این آمار در مقایسه با هفته
گذش��ته سیر صعودی داشته اس��ت ۱۴۳ .نفر از مبتالیان قطعی به
کرونا در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری شدهاند ،سهم بیماران
سرپایی که نیاز به بس��تری در بخشهای درمانی داشتهاند نیز ۹.۹
دهم درصد را به خود اختصاص داده اس��ت .از مجموع افرادی که به
عنوان بیمار بیمارس��تانی به مراکز درمانی تهران با تشخیص کرونا
مراجع��ه کردهاند ۲۱ ،درص��د در بخشهای مراقبتهای ویژه تحت
درمان قرار گرفتهاند».
وی از افزای��ش آمار مبتالیان به کرون��ا ،طی روزهای اخیر در تهران
خبر داد و گفت«:آمار مبتالیان به کووید  ۱۹با ش��یبی مالیم رو به
افزایش است .پیشبینی میشود تهران به سمت موج سوم کرونا در
حرکت باشد ،در اس��تان تهران ورود موج سوم کرونا بسیار زودتر از
سایر استانها شکل خواهد گرفت و در هفتههای پیش رو با افزایش
آمار بیماران کرونایی ،تهران شرایط جدیدی را تجربه میکند».
>خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر

عالوه بر آن معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت از خیز مجدد کرونا در
تهران و برخی استانهای دیگر خبر داده و گفته است «:میزان بیماران
ناشی از این بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشته و در مقایسه با
هفته قبل از آن ،دو برابر شد».
روز گذش��ته علیرضا رئیسی افزود« :اما با این حال این ویروس یک
صداقتی هم در وجودش هس��ت و آن این اس��ت که هر کس��ی به

قلمرویش وارد ش��ود را حتما مبتال میکند و تنها چیز ثابت در دنیا
درب��اره این ویروس همین موضوع اس��ت .بنابرای��ن هر زمان میزان
رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی پایین میآید ،خیز بیماری ش��روع
میشود؛ این افت و خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده کرده ایم.
اسفندماه که این بیماری شروع شد و اوج گرفت؛ ابتدا موارد بیماری
را در دو اس��تان قم و گیالن داشتیم و سپس کل کشور و بعد از آن
شاهد بودیم مردم بسیار خوب پروتکلها را رعایت کردند و مسافرتها
نیز کم ش��د و به این ترتیب شاهد افت بیماری بودیم تا اردیبهشت
ماه که تقریبا بیماری به سمت مهار شدن حرکت میکرد .بعد از آن
در تعطیالت عید فطر دوباره مسافرتها زیاد و عدم رعایت پروتکلها
را شاهد بودیم؛ به طوری که میزان رعایت پروتکلها در فروردین ماه
 ۷۸درصد و در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به حدود  ۱۷.۵درصد
رسید و به دنبال آن خیز شدید بیماری را در اواخر خرداد و مردادماه
ش��اهد بودیم .بعد از آن نیز مجددا رعایت پروتکلها و زدن ماسک را
شاهد بودیم و مسافرتهای آنچنانی نداشتیم و این موضوع باعث افت
بیماری شد .به این ترتیب اواخر مردادماه شاهد افت بیماری بودیم؛
به طوری که میزان بس��تریها و مرگ و میر ناش��ی از این بیماری
کاهش یافت».
معاون وزیر بهداشت ادامه داد« :اما در حال حاضر و بعد از تعطیالت
اخیر ،عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مس��افرتها آغاز ش��د .این
درحالی است که ثابت شده مسافرت رفتن باعث خیز مجدد بیماری
میشود و این اتفاق متاسفانه دارد میافتد؛ به طوری که هفته پیش
نسبت به هفته قبل از آن ،شروع خیز مجدد بیماری را شاهد هستیم
و ب��ه عنوان مثال در تهران در مقایس��ه دو هفت��ه با یکدیگر ،میزان
بیم��اران از روزانه  ۹۰۰بیمار به  ۱۸۰۰بیم��ار افزایش یافت؛ یعنی
طی یک هفته میزان بیماران دو برابر شد .در برخی استانهای دیگر
هم ش��اهد خیز بیماری هستیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با رعایت
پروتکلها این خیز را مهار کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم».
>اکثر استانها در وضعیت قرمز هستند

مس��عود مردانی ،عضو کمیته ملی مقابله با کرونا در خصوص شیوع
دوباره کرونا به آفتاب یزد گفت «:به علتهای مختلف طی ماه اخیر
ش��اهد بروز پیک کرونا و افزایش مبتالیان در کش��ور هس��تیم .در
صورت ادامه روند مس��افرتها تع��داد مبتالیان به کرونا بیش از این
خواهد شد .در فصل سرما معموال افراد در یک جمع نشسته و همین
مقوله باعث تشدید مبتالیان به کرونا میشود .در این شرایط باید از
تجمع در یک محیط پرهیز کرد .همچنین تهویه هوای خانه به شکل
مناسب انجام شود».
مردان��ی افزود «:در حال حاضر هنوز وارد موج س��وم ش��یوع کرونا
نش��ده ایم ،گفته میش��ود که در فصل سرد سال با شیوه آنفلوآنزا و
کرونا ممکن اس��ت موج سوم ایجاد شود اما در حال حاضر وارد موج
سوم نش��ده ایم .مسلما عواملی مثل مسافرت ها ،بازگشایی مدارس
و رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی در شیوع بیماری موثر است.
اینک��ه در پائیز تا چه اندازه میزان میرگ و میر بر اثر کرونا افزایش
یابد ،بس��تگی به این موضوع دارد ک��ه مردم تا چه حد پروتکلهای
بهداش��تی را رعای��ت میکنند .اگر م��ردم زیاد به مس��افرت بروند،
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند و ماسک نزنند ممکن است به
زودی شاهد شیوع موج سوم کرونا در کشور باشیم .ما چنین موجی
را دوبار تا کنون تجربه کرده ایم ».او افزود «:مردم باید رعایت کنند،
مدام دست هایشان را بش��ویند ،از ماسک استفاده کنند ،مدارس با
احتیاط کالسهای درس را برگزار کنند تا ما شاهد موج مجدد کرونا
نباش��یم .در حال حاضر اکثر استانهای کشور در وضعیت قرمز و یا
هش��دار هستند ».با این همه به نظر میرسد موج سوم کرونا در راه
است و در این بین اولین مقصد این موج پایتخت است.

بیداد نداریها و حسرت امکانات بر دل روستائیان بم پشت سیستان و بلوچستان
اهالیبخش مرکزی «بم پش��ت» از توابع شهرستان سراوان استان
سیس��تان و بلوچس��تان سالهاست حس��رت امکانات اولیه زندگی
را میکش��ند .از نبود آب ش��رب ،امکانات آموزش��ی ،بهداش��تی تا
جادههایی که آنها را چش��م براه عزیزانشان میگذارد همه و همه
از فق��ر و کمبودها حکایت دارد .اینجا نقطه صفر مرزی در ش��رق
ایران اس��ت؛ جایی که نداریها بیداد میکند.به گزارش ایلنا ،اهالی
روستاهای بخش «بم پش��ت» با مشکالت عدیدهای از جمله آب،
جاده و اینترنت روبه رو هس��تند .منطقه کوهستانی صفر مرزی که
گاهی مردم به دلیل مشکالت جادهای و تاخیر در رساندن بیماران
اورژانس��ی به مراکز درمانی شاهد جانباختن عزیزانشان هستند یا
دختران��ی که به دلیل نبود امکانات آموزش��ی ناگزیرند تحصیل را
نیمه کاره رها کنند .بحران کمبود آب و فرس��ودگی لولهکش��ی در
برخی از مناطق روس��تایی بخش "بم پش��ت" هم بیداد میکند تا
جایی که س��اکنین مجبورند برای تهی��ه آب کیلومترها راه را طی
کنند و با هزار زحمت آب شرب مورد نیازشان را تهیه کنند.
عضو ش��ورای روس��تای س��رکلوکی از توابع بخش بم پشت اظهار
داش��ت :نه تنها روس��تای ما بلکه تمامی روستاهای بخش مرکزی
بم پش��ت در شهرستان مرزی س��راوان از هرگونه امکانات رفاهی
محرومن��د .اهالی این روس��تاها برای تهیه آب ش��رب مجبورند به
چاهه��ای آطراف و رودخانهها پناه ببرند و آب مورد نیازش��ان را از
این منابع تهیه کنند.
> 40سال است لولههای فرسوده آب تعویض نشده اند

وی گفت :گاهی نیز از روی ناچاری از مخزن و دبههایی که خودروها
در مسیر مرزی با آنها سوخت کشی میکنند برای اهالی آب تهیه
میشود که به لحاظ بهداش��تی سالمت مردم را به خطر میاندازد
ام��ا اهال��ی چ��ارهای ندارند .اوای��ل انقالب که جمعی��ت  10الی
 20خانواری اینجا زندگی میکردند گروههای جهادی آمدند ،چاه
حفر کرده و لوله کشی کردند که با گذشت این همه سال نه لولهها
تعویض ش��د و نه شبکههای آبرسانی گسترش یافت .االن جمعیت
همان روستا از  20خانوار به  200خانوار افزایش یافته که دیگر آب
موجود جوابگوی نیازشان نیست.
> 12دانشآموز دختر در روستای مان مجبور به ترک تحصیل شدند

عضو شورای روستای سرکلوکی ادامه داد :با توجه به شیوع بیماری
کرونا و مجازی شدن آموزش دانشآموزان متاسفانه در روستاهای
بخش "بم پش��ت" دانشآموزان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت

اینجا دختران ترک تحصیل می کنند

و همچنین نداش��تن گوشیهای هوش��مند ناچار شدند به صورت
حضوری آموزش ببینند .همچنین سال گذشته 12دانشآموز دختر
از روستایمان بعد از پایان دوره راهنمایی به دلیل فقر مالی و نبود
دبیرس��تان ترک تحصیل کردند و تنها  4نفر توانستند برای ادامه
تحصیل به مرکز شهرستان بروند.
>جان باختن روستاییان به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی

بخش روستایی است و شاخص جادهای در یک سال اخیر از  18به
 36در خصوص راهها افزایش یافته است.
>بعد از راه ،دغدغه بعدی ما آب شرب است

وی گف��ت :دغدغه بعدی ما بعد از بازس��ازی جادهای ،س��اماندهی
وضعیت آب ش��رب مردم شهرستان سروان است چرا که با افزایش
جمعیت ،چاههای مناطق جوابگوی نیاز مردم نیس��ت .با راهاندازی
س��د "ماشکید" در منطقه نه تنها مشکل آب بخش بم پشت بلکه
مشکل بسیاری از مناطق شهری مانند مهرگان و روستاهای دیگر
این شهرستان حل خواهد شد.

آس��کانی در ادامه به مشکالت جادههای روس��تای سرکلوکی نیز
اش��اره کرد و افزود  30کیلومتر راه روس��تایی آسفالت و مابقی آن
خاکی است که متاس��فانه برای تردد اهالی  2ساعت برای رسیدن
ب��ه مرک��ز بخش زمان میب��رد و بارها چه در همین روس��تا و چه
در روس��تاهای همجوار بیماران اورژانس��ی جان خود را از دس��ت
داده اند .سال گذشته زن بارداری قبل از رسیدن به درمانگاه مرکز
بخش جان باخت و  5کودک او یتیم شدند .یا یک جوان تصادفی
نیز به همین دلیل جان باخت و همچنین مردی نیز که تیر خورده
بود بر اثر خونریزی فوت کرد.

ش��هرکی عنوان کرد :اعتبار  100میلیارد تومانی برای پروژه س��د
"ماش��کید" در نظر گرفته ش��ده ک��ه طی  2الی  3س��ال آینده به
بهرهبرداری خواهد رس��ید و در حوزه کشاورزی نیز با راهاندازی این
سد پیشرفتهای خوبی صورت خواهد گرفت.

>حتی یک درمانگاه نداریم

>بخش بم پشت برای آب شرب مشکل حادی ندارد

وی عنوان کرد :روس��تای سرکلوکی فاقد مرکز بهداشت و درمانگاه
اس��ت که گاهی تا رسیدن بیماران اورژانسی به مراکز درمانی دیگر
به دلیل بعد مسافت و وضعیت نامناسب جادهها جان میبازند .مردم
واقعا از نظر امکانات بهداش��تی و راههای ارتباطی با مش��کل روبرو
هستند و تاکنون فکری برای این منطقه نشده است.

فرماندار س��راوان تصریح کرد :برای تامین آب  12هزار نفر از اهالی
بخش بم پشت مش��کل حادی نداریم و مردم از آب غیر بهداشتی
اس��تفاده نمیکنند .اهالی از چشمه س��ارها و مخازن آب استفاده
میکنن��د .همچنی��ن در کنار اینها نیز به آنها آبرس��انی س��قایی
میشود .ضمن اینکه موضوع کمبود آب نه تنها در سراوان بلکه در
بس��یاری از مناطق استان و حتی در زاهدان که مرکز استان است،
وجود دارد.

>جادههای شهرستان در دست بازسازی هستند

در ادامه علیرضا شهرکی فرماندار سراوان نیز درباره مشکالت اهالی
بخش بم پش��ت گف��ت :این بخش در نقطه صفر م��رزی قرار دارد
و به دلیل کوهس��تانی بودن منطقه مشکالت جادهای زیادی دارد.
در  2س��ال گذش��ته دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از
راههای این مناطق بازدیدی داشت و قرار شد کارگروهی متشکل از
قرارگاه جنوب شرق کشور برای بازسازی جادهها و بازگشایی معابر
بین روس��تایی تشکیل شود .تیمهای پیمانکاری راه و شهرسازی و
حمل و نقل جادهای در منطقه مستقر هستند .همچنین دو کارخانه
آسفالتسازی نیز فعالیت دارند .عالوه بر این معاون رئیس جمهور
برای مناسبس��ازی جادههای منطقه اعتباری بالغ بر  100میلیارد
تومان به طور ویژه اختصاص داد .فرماندار سروان ادامه داد :اولویت
اول ما در حوزه شهرستان سراوان ساماندهی راهها و به ویژه راههای

>با راهاندازی سد در حوزه کشاورزی هم پیشرفت خواهیم داشت

>مشکل اینترنت در تمامی شهرستان وجود دارد

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع مشکل اینترنت
بخش بم پش��ت نیز اش��اره کرد و گفت :به جز مرکز شهرستان در
اکث��ر مناطق اینترنت مطل��وب نداریم ولی این نیس��ت که کامال
دسترس��ی به اینترنت قطع باشد .فرماندار س��راوان افزود :در اکثر
روس��تاها به دلیل ضعیف بودن اینترنت و عدم توان تهیه گوش��ی
هوش��مند و لب تاب دانشآموزان در کالس درس حضور فیزیکی
دارند .خانواده نیز برخالف شهرها استقبال خوبی نسبت به حضور
فرزندانش��ان در کالس درس دارند .خوش��بختانه ما در شهرستان
سراوان دانشآموزانی با ضریب هوشی بسیار باال داریم که رتبههایی
عالی را در کنکور کسب میکنند.

تعداد مبتالیان ۴۰۷ :هزار و  ۳۵۳نفر
تعداد فوتی ها ۲۳ :هزار و  ۴۵۳نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۷۰۵نفر
تعداد فوتیهای دیروز140:نفر
آمریکا

تعدادمبتالیان 6میلیونو 749هزارو 289نفر
تعداد فوتی ها 199 :هزار نفر

ستون سبز

 ۸۵درصد تاالبهای جهان
از بین رفتهاند

کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت با اشاره به نتایج گزارش اخیر صندوق
حیات وحش گفت :بر اس��اس این گزارش ۸۵
درص��د تاالبهای جهان طی  ۵۰س��ال اخیر
از بی��ن رفتهاند همچنین یک پنجم گونههای
وحش��ی به ش��دت در معرض خط��ر انقراض
هستند .به گزارش ایسنا ،اصغر مبارکی ضمن
اش��اره به آخرین وضعیت تنوع زیستی جهان
براس��اس گزارشهای بینالملل��ی اظهارکرد:
صندوق جهانی حیات وحش هر دو سال یکبار
گزارش��ی را تحت عنوان «گزارش کره حیات»
منتشر میکند .این گزارش تاکید میکند که
اگر قرار اس��ت حیات انس��ان روی کره زمین
ادامه یابد ،الزم اس��ت که تنوع زیس��تی حفظ
ش��ود .تعداد زیادی از افراد تصور میکنند که
تنوع زیس��تی فقط در حوزه مسائل مربوط به
محیط زیست مطرح است درحالی که بسیاری
از فعالیتهای بشر از جمله فعالیت اقتصادی و
توس��عه جوامع ،امنیت غذایی و ...بدون حفظ
تنوع زیستی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه گزارش اخیر صندوق جهانی
حی��ات وحش تغیی��ر و تحوالت ح��وزه تنوع
زیس��تی در بازه زمانی  ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۶را مورد
بررسی قرار داده است ،تصریح کرد :مهمترین
شاخص مورد بررس��ی در گزارش حیات کره،
«شاخص کره حیات» اس��ت که انواع گونهها
را ب��ه لحاظ فراوانی رصد میکن��د .در آخرین
گزارش صندوق جهانی حیات وحش که اخیرا
منتشر شده اس��ت بیش از  ۲۱هزار جمعیت
از گونههای مختل��ف پس��تانداران ،پرندگان،
خزندگان و دوزیستان مورد پایش قرار گرفتهاند.
>کاهش  ۶۸درصدی شاخص کره حیات

این کارش��ناس تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیس��ت با اش��اره به اینک��ه از این ۲۱
ه��زار جمعیت  ۴۰۰گونه ب��ا جمعیت ۵۰۰۰
نفر جدید بودهاند و در گزارش س��الهای قبل
حضور نداش��تند ،گفت :بررس��ی این  ۲۱هزار
جمعیت ،کاهش  ۶۸درصدی گونههای پایش
شده از سال  ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۶را نشان میدهد.
این یعنی شاخص کره حیات  ۶۸درصد کاهش
یافته است که نشانگر وضعیت نزولی جمعیت
گونههای گیاهی و جانوری جهان است .به گفته
مبارکی بر اس��اس گزارش صن��دوق جهانی
حیات وحش ۷۵درصد از زمینهای عاری از یخ کره
زمی��ن تغییر و تحول یافتهاند همچنین عمده
اقیانوسهای ما روی کره زمین آلوده هس��تند
و  ۸۵درصد تاالبها از بین رفتهاند .صید بیش از
حد ،آلودگی ،فاضالبهای صنعتی و انسانی و
توسعه مناطق ساحلی عمده فشارهای بشر بر
اقیانوسها اس��ت .مهمترین علت از بین رفتن
تنوع زیستی در کشورهای مختلف جهان تغییر
کاربری اراضی است یعنی جنگلها و مراتع روی
س��طح کره زمین از بی��ن رفته و به زمینهای
کشاورزی تبدیل شدهاند همچنین بر اساس این
گزارش زیستگاههای آب شیرین (رودخانهها،
تاالبها ،دریاچهها و )...بیش��ترین آسیب را از
نابودی تنوع زیستی طی  ۵۰سال اخیر دیدهاند.
بر اساس اطالعات این صندوق جهانی از سال
 ۱۷۰۰تاکن��ون  ۹۰درص��د تاالبه��ا از بین
رفتهاند و این مسئله تاثیر زیادی بر از بین رفتن
تنوع زیستی محیطهای آبی داشته است .این
کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت ادامه داد :اکوسیستمهای آب شیرین
به عنوان یکی از مهمترین زیس��تگاههای هر
سرزمین هستند و نابودی آنها آسیب زیادی
به گونههای جانوری درشت جثه مانند ماهیان
خاویاری ،کروکودیلها و اسبهای دریایی و...
وارد کرده است.
>کاهش ۸۴درصدی آبهای شیرین جهان

مبارکی با بیان اینکه بر اس��اس ش��اخص کره
حیات آبهای شیرین در سطح زمین به طور
متوس��ط  ۸۴درصد کاهش یافتهاند ،گفت :بر
اس��اس ش��اخص تنوع زیستی ،آس��تانه تنوع
زیس��تی  ۹۰درصد برآورد شده است .یعنی ما
باید  ۹۰درصد از تنوع زیستی سطح کره زمین
را تاکنون حفظ میکردیم اما این ش��اخص در
گزارش صندوق جهانی حیات وحش  ۷۰درصد
برآورد شده است .گروههای بسیار تاثیرگذاری
ک��ه ب��ه آنه��ا توجه��ی نمیش��ود  -مانند
حشرات  -به صورت عمده از بین رفتهاند.
مبارکی با اش��اره به اینکه در ای��ن گزارش به
عوامل از بین رفتن تنوع زیس��تی اش��اره شده
اس��ت ،اظهار کرد :عالوه بر تخریب زیستگاهها
عواملی مانند برداشت بیش از حد از اکوسیستم
به وی��ژه در محیطهای آب��ی ،ورود گونههای
مهاجم و انواع آلودگیها و تغییر اقلیم در از بین
رفتن تنوع زیستی نقش دارند.

گزارش

درمان ١٤٠بیمار
بااستفادهازبافتیکجسد

رئیس بانک سلول ،بافت و عضو مرکز تحقیقات
پزشکی قانونی از درمان  ١٤٠بیمار با استفاده از
بافت یک جسد خبر داد .به گزارش ایلنا ،سعید
شاهحسینی با بیان اینکه با توسعه فعالیتهای
کمی و کیفی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و
دس��تاوردهای علمی حاصل از آن ،واحد اهداء
بافت مرکز تحقیقات پزش��کی قانونی به بانک
سلول ،بافت و عضو ارتقا یافت ،گفت :بانک سلول،
بافت و عضو ،از چند واحد تشکیل شده است که
یکی از آنها واحد اهداء کالبد آموزشی است که
از آن به عنوان معلمان خاموش نیز یاد میشود.
وی با اشاره به افرادی که تمایل دارند بعد از فوت
در راستای اهداف آموزشی از پیکر آنها استفاده
ش��ود ،ادامه داد :این اف��راد در زمان حیات خود
اب��راز تمایل کردهاند که بع��د از فوت ،پیکر آنها
برای کارهای تحقیقاتی و یا مقاصد آموزشی به
دانشگاههای علوم پزشکی کشور اهداء شود .پس
از فوت این افراد نیز از اولیای متوفی درخصوص
اه��داء جس��د برای مقاصد آموزش��ی کس��ب
رضایت میشود.
>نحوه استفاده از پیکر اهدایی برای آموزش

وی درباره نحوه اس��تفاده از پیکر اهدایی برای
مقاصد آموزش��ی توضی��ح داد :ای��ن متوفیات
وقت��ی وارد پزش��کی قانون��ی ش��دند فیکس
میش��وند .برخی از این پیکرها نیز با اس��تفاده
از روشهای جدید مثل پالستینیش��ن فیکس
میشوند.
در این روش ظاهر جسد به شکل طبیعی باقی
میماند .با تزریق م��واد فیکسکننده به بافت،
پیکر برای س��الیان طوالنی ماندگار میش��ود و
محدودی��ت زمانی خاصی برای اس��تفاده از آن
وج��ود ندارد.رئیس بانک س��لول ،بافت و عضو
مرکز تحقیقات پزش��کی قانون��ی با بیان اینکه
پیکرهای فیکس شده برای استفاده در جلسات
تش��ریح دروس آناتومی در دانش��گاههای علوم
پزشکی کش��ور مورد اس��تفاده قرار میگیرند،
خاطرنش��ان کرد :این اف��راد در واقع به آموزش
دانشجویان گروه علوم پزشکی کمک میکنند
تا این دانشجویان با آناتومی واقعی آشنا شده و
بتوانند در آینده بدون خطا یا با خطای کمتری
بیماران را درمان کنند .در برخی از شهرستانها
و استانها به دلیل اینکه فرهنگ اهداء در آنجا
بهتر اس��ت ،آمار اهداء کالبد نیز باالست ،اما در
برخی از ش��هرها آمار کمتر اس��ت ،در حقیقت
استانهایی که در آن افراد برای کالبد آموزشی
اع�لام آمادگی کردهان��د ،همان اس��تانهایی
هستند که موارد اهداء عضو نیز در آنها باالست.
استانهای فارس ،تهران ،خراسان رضوی و یزد
باالترین آمار اهداء کالبد آموزشی را دارند.
>محدودیت سنی آموزشی وجود ندارد

رئیس بانک سلول ،بافت و عضو مرکز تحقیقات
پزش��کی قانونی در پاس��خ به این سوال که آیا
برای اهداء کالبد آموزش��ی محدودیت سنی و
یا سالمت جس��می مطرح است ،گفت :فرد در
این روش باید حداقل س�لامت جسمانی را دارا
باش��د ،اما این حداقلها کم است و تقریبا همه
افراد میتوانند در این پروسه شرکت کرده و برای
اهداء کالبد آموزش��ی اقدام کنند و محدودیت
س��نی نیز برای اهداکنندگان کالبد آموزش��ی
وجود ندارد.
وی درباره این روش نیز توضیح داد :با توجه به
اینک��ه اعضای بدن ف��رد بالفاصله پس از مرگ
مراحل فس��اد را طی میکنند ،برای اهداء بافت
از ب��دن فرد متوفی زمان زی��ادی وجود ندارد و
با توجه به نوع بافت تا  ۲۴س��اعت بعد از فوت
امکان استفاده از بافت و برداشت آن برای درمان
بیماران وجود دارد.
>بافتهایاجسادفرآوریشدهاستفادهمیشود

رئیس بانک سلول ،بافت و عضو مرکز تحقیقات
پزشکی قانونی خاطرنشان کرد :این اقدامات در
واحد فراهمآوری بافت انجام میش��ود و مانند
روال قبلی ،در صورتی که اولیاء رضایت داش��ته
باش��ند از پیکر متوفی یک سری بافتها مانند
اس��تخوان ،پوست ،دریچههای قلب و تاندونها
برداشت میشود .این بافتها فرآوری شده و در
درم��ان بیماریهای مختلف مانند بیماریهای
ارتوپدی ،س��رطانهای استخوانی ،بیماریهای
داخلی مانن��د دیابت ،دهان و دندان اس��تفاده
میش��ود و به طور متوس��ط اگر از یک پیکر با
اخذ رضایت حداکثر بافتها برداشت شود حدود
 ١٤٠بیمار منتفع میشوند.
ش��اه حسینی در پاسخ به این س��وال که برای
اهداء بافت ،فرد باید چه ش��رایطی داشته باشد،
ادامه داد :مش��خصات الزم ب��رای اینکه بتوانیم
از بافتهای فرد متوفی اس��تفاده کنیم ،دارای
محدودیت بیش��تری اس��ت یعنی فرد نباید به
سرطان مبتال بوده و یا نباید به دلیل بیماریهای
خودایمن��ی و یا عفونی جان خود را از دس��ت
دادهباشد.
همچنین س��ن خیلی باال و سن پایین در این
نوع اهداء کارآیی الزم را ندارد و قابل اس��تفاده
نیست .این زمان برای بافتهای مختلف متفاوت
است ،اما به طور معمول بافتهای فرد بیش از
 ٦٥س��ال (آقایان) و  ۵۵سال (بانوان) برای این
منظور قابل استفاده نیس��ت .وی با بیان اینکه
استقبال در بحث اهداء بافت کم است ،تصریح
کرد :خوش��بختانه اهداء بافت با فرهنگسازی
که صورت گرفته ،در حال افزایش اس��ت ،البته
ما هنوز نتوانس��تیم کل نیاز کش��ور را برطرف
کنیم و اگر ما نتوانیم با فرآوری از همین بافتها
بیماریها را درمان کنیم ،الجرم وزارت بهداشت
باید این موارد را از خارج از کش��ور تامین کند
که ه��م باید ارز زیادی برای آن تامین ش��ود و
هم اینکه خیلی اطالع��ات دقیقی از بافتهای
وارداتی نداریم.

