مرگ  ۵نفر در پی حریق کارگاه مبلسازی در جنوب تهران

شنبه  26تیر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3260

وقوع آتشسوزی در یک کارگاه مبلسازی در جنوب تهران سبب مرگ  ۵نفر شد .سروان محمد نظری ،رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت در این
باره گفت :ساعت  22:۱۰پنجشنب ه وقوع حریق در یک کارگاه مبلسازی به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اطالع داده شد که در پی آن ماموران کالنتری خانیآبادنو به محل
حادثه واقع در علیآباد اعزام شدند .وی گفت :متاسفانه  ۵نفر به دلیل دودگرفتگی در آتشسوزی جان خود را از دست دادند و یک مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شد.

اجتماعی

اخبار

گومیر مبتالیان به این ویروس را در کشور به باالی  200نفر در یک شبانهروز رساند
کرونای دلتا آمار مر 

بارشهای موسمی و سیل در  ۳استان

رئیس سازمان امداد و نجات از وقوع
سیل در  3استان کشور به دلیل بارش
بارانهای موس��می خبر داد .مهدی
ولیپور ،رئیس سازمان امداد و نجات
هاللاحمر گفت :در پی اعالم هشدار
سطح نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع سیل در  ۱۱استان،
پایگاهها و شعب و عوامل امدادی هاللاحمر در این استانها
به حال آمادهباش درآمدند .بارشها از روز پنجشنبه گذشته
آغاز و موجب سیل و آبگرفتگی در  ۳استان شده است .وی
ادامه داد :در استان آذربایجان شرقی بر اثر سیل یک مرد ۸۰
ساله در شهرستان اسکو جان باخت ،همچنین یک تیم از
امدادگران هم در حال ارزیابی خسارات سیل در این استان
هستند .همچنین ۲شهر و ۸روستا در شهرستانهای ارومیه،
س��لماس و خوی از س��یل متاثر شدند که عالوه بر ارزیابی
امدادگران از مناطق متاثر از سیل ۲ ،خانه هم از آب تخلیه
شد .رئیس سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد :در استان
سیستا نوبلوچستان ۴۳روستادرشهرستانهایسرباز،چابهار
و قصر قند دچار سیل و آبگرفتگی شدند که در این مناطق
 ۱۶نفر امدادرسانی و اسکان داده شدند .سایر مناطق نیز دچار
آبگرفتگی جزئی یا انسداد راههای ارتباطی شدهاند .ولیپور
تصریح کرد :استا ن گلستان بدون مداخالت جوی بوده و در
کرمان ورزش باد شدید و هرمزگان بارش باران را شاهد بودیم
که هیچ کدام نیاز به امدادرسانی نداشتند.
■■پیشبینی بارش باران در تهران و  ۱۶استان

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از
بارش باران ،گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت
در برخی مناطق تهران و  ۱۶استان دیگر طی امروز و فردا (26
تیر و  27تیر) خبر داد .صادق ضیاییان اظهار کرد :تا یکشنبه
در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی سیستا نوبلوچستان و در
برخی مناطق هرمزگان ،کرمان و فارس در ساعات بعدازظهر
و اوایل ش��ب رگبار و رعدوبرق و وزش باد ش��دید موقتی
پیشبینی میشود .همین شرایط روز شنبه در برخی مناطق
شمال آذربایجان غربی ،اردبیل ،گیالن ،مازندران ،گلستان،
قزوین ،البرز ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،شرق اصفهان،
شمال مرکزی و ارتفاعات تهران و سمنان و روز یکشنبه در
برخی نقاط اردبیل ،استانهای واقع در سواحل دریای خزر و
ارتفاعات البرز مرکزی واقع در استانهای قزوین ،البرز ،تهران
و سمنان رخ خواهد داد .به گفته مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع سازمان هواشناسی ،طی روزهای شنبه و یکشنبه نیمه
شرقی خلیجفارس ،تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.
■■انسداد مسیرهای منتهی به برخی روستاها بر اثر سیل
نوبلوچستان
درسیستا 

مدی��رکل دفت��ر مدیری��ت بح��ران اس��تانداری
سیستا نوبلوچستان گفت :طغیان رودخانههای فصلی در
جنوب این اس��تان ،بعضی مس��یرهای منتهی به روستاها
را مس��دود کرده اما با فروکش کردن سیالب این مسیرها
بازگشایی میش��ود .علیرضا شهرکی اظهار داشت :طغیان
رودخانههای فصلی در جنوب سیستا نوبلوچس��تان باعث
میشود بعضی مسیرهای منتهی به روستاها بسته شود که
با فروکش کردن س��یالب این مسیرها بازگشایی میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستا نوبلوچستان
با بیان اینکه بر اثر بارندگی پنجشنبهش��ب برق  ۵۰روستا
قطع شد ،گفت :خوشبختانه با تالشهای انجامشده برق۴۱
روستا وصل شده اما  ۹روستا همچنان برق ندارند .وی ادامه
داد :توفان قاعدتا خس��اراتی به زیرس��اختهای آب ،برق و
ارتباطاتم��ان زده اما چیزی که بگوییم بحرانی باش��د در
استان رخ نداده است.

اخذ برنامه از  ۱۰نامزد احتمالی
شهرداری تهران

منتخب نخس��ت ششمین دوره ش��ورای اسالمی شهر
ته��ران ضم��ن قدردانی از همکاری و مش��ارکت مردم در
تعیین شاخصهای انتخاب شهردار تهران ،از اخذ برنامه از
 ۱۰نامزد احتمالی شهرداری تهران خبر داد .مهدی چمران
در تشریح روند فرآیند انتخاب شهردار تهران گفت :تعدادی
از  ۴۱فردی که توس��ط اعضا برای شهردار تهران پیشنهاد
شده بودند انصراف دادند و ممکن است بیشتر هم شوند؛ به
هر ترتیب کار مشکل و سختی است ،برخی افراد میخواهند
به دولت بروند و برخی هم مسؤولیت دارند .چمران ادامه داد:
در ادامه فرآیند منتخبان ششمین دوره شورای شهر تهران
برای انتخاب شهردار ،از تعدادی که باقی خواهند ماند ۱۰
نفر انتخاب خواهند شد و در مرحله بعد از میان آنها  ۳نفر و
در نهایت یک نفر را انتخاب خواهیم کرد .تمام این مراحل با
رای اعضا انجام میشود اما نه فقط به صورت رایگیری پشت
سر هم ،بلکه با بحث و بررسی اقناعی .وی تاکید کرد :از ۱۰
نفر انتخابی برای شهرداری تهران برنامه خواهیم خواست و
حدود یک هفته هم به آنها فرصت خواهیم داد برنامه خود
را تهیه و همراه با مصاحبه ارائه کنند .در مسیر این انتخاب
بای��د از مردم قدردانی کنیم که برای تعیین ش��اخصها و
پیشنهادهایی که داشتند مشارکت فعال و دغدغه داشتند؛
دغدغه ما نیز بیشتر است و از خداوند میخواهیم کمک کند
و ما نیز تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم
کسی را انتخاب کنیم که حرکت و پیشرفتی برای شهر و
مردم شهر داشته باشد.

کاهش سرفاصله حرکت قطارها
در خط  ۵متروی تهران و حومه

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از
کاهش س��رفاصله حرکت قطارهای خط  ۵متروی تهران و
حومه در ساعات اولیه بهرهبرداری خبر داد .علی عبداهللپور،
نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومهگفت :با توجه به تغییر س��اعت کار
ادارات در راس��تای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان ،از
روز ش��نبه  ۲۶تیرماه  ،۱۴۰۰سرفاصله حرکت قطارها در
خط  ۵کاهش مییابد .وی افزود :برای جابهجایی شهروندان
و مسافران استان البرز از ساعت  ۵تا  ۹صبح از ایستگاه گلشهر
به سمت کرج -تهران و همچنین از ایستگاه تهران (صادقیه)
به س��مت کرج -گلش��هر از ساعت  ۶تا  ۱۰صبح سرفاصله
حرکت قطارها از  ۱۵به  ۱۰دقیقه کاهش یافت .عبداهللپور
خاطرنشان کرد :برای رفاه حال مسافران و اینکه بتوانند در
سریعترین زمان ممکن به تهران برسند ،نخستین اعزام قطار
از ایستگاه گلشهر ساعت  ۵صبح به صورت اکسپرس (تندرو)
انجام خواهد شد.

کرونا گر گرفت

رئیس دانشگاه علومپزشکی ایران ۲۵ :درصد بیماران کرونایی تهران در بخش مراقبتهای ویژه بستری میشوند و این وضعیت در روزهای آینده شدت میگیرد
آمار جانباختگان و مبتالیان به ویروس جهشیافته کرونا
در کش��ور روند افزایش��ی به خود گرفته است .طبق اظهارات
مسؤوالن بهداشتی ،سویه کرونای دلتا که این روزها در کشور
به صورت گس��ترده پخش ش��ده است ،همه افراد با هر سن و
س��الی را درگیر کرده به طوری که بیمارستانهای اطفال در
تهران مملو از کودکانی است که به این ویروس مبتال شدهاند.
به گزارش «وطنام��روز» ،متخصصان عفونی ،کرونای دلتا را
بیماری خطرناکی عنوان میکنند که به نسبت سایر سویههای
کرونا از قدرت  60برابری سرایت برخوردار است .به گفته آنها،
چنانچه پروتکلهای بهداشتی رعایت نشود در روزها و هفتههای
آینده شاهد افزایش میزان بستری و مرگومیر ناشی از کرونا
خواهیم بود؛ بیماری خطرناکی که کوچک و بزرگ نمیشناسد
و حتی افرادی که واکسن کرونا را نیز تزریق کردهاند از تیررس
این ویروس مصون نخواهند ماند .طبق گزارشهای موجود 25
درصد افرادی که به ویروس کرونای دلتا در تهران مبتال شدهاند
در بخش  ICUبستری میشوند و این زنگ خطری است که
آمار جانباختگان در صورت بیتوجهی به دس��تورالعملهای
بهداش��تی در آینده بیشتر شود ،چرا که شمار قربانیان کرونا
پس از مدتها روز پنجشنبه به باالی  200نفر در یک شبانهروز
رسید و دیروز نیز آمار جانباختگان در کشور در آستانه  200نفر
قرار گرفت .روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت دیروز
اعالم کرد ،در شبانهروز گذشته  ۱۹۹بیمار «کووید »۱۹-جان
خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به
 ۸۶هزار و  ۷۹۱نفر رسید .بر این اساس ،از ظهر روز پنجشنبه
تا ظهر دیروز  ۲۵تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی
 ۲۱هزار و  ۸۸۵بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور
شناسایی شدند که  ۲۴۱۰نفر از آنها بستری شدند .متاسفانه در
طول این مدت  ۱۹۹بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست
دادند تا مجموع جانباختگان این بیماری به  ۸۶هزار و ۷۹۱
نفر برس��د .خوشبختانه تاکنون  3میلیون و  ۱۰۱هزار و ۶۱۸
نفر از بیماران کرونایی بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند و  ۴۱۳۵نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .بنا بر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۵میلیون و  ۶۸۸هزار و  ۴۵۲نفر دوز اول واکس��ن کرونا و ۲
میلیون و  ۲۴۹هزار و  ۸۱۱نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۷میلیون و ۹۳۸
هزار و  ۲۶۳دوز رس��یده است .همچنین در حال حاضر ۱۶۹
شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۶۶ ،شهر در وضعیت نارنجی و
 ۱۱۳شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
■■ابهام در بازگشایی مدارس با خیز پنجم کرونا

کمتوجه��ی خیل��ی از افراد به رعای��ت کامل پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برای چندمین بار داد وزیر
بهداشت را درآورد .سعید نمکی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز
واکسیناسیون ایرانمال در غرب تهران ،با بیان اینکه به دلیل
عدم رعایت پروتکلها بسیار نگرانیم ،درباره تکلیف بازگشایی
مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تاکید کرد
بازگشایی مدارس اکنون قابل پیشبینی نیست .وی در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :به دلیل عدم رعایت پروتکلها بسیار نگرانیم،
همکارانم در بخش سالمت بسیار تحت فشار هستند .وی تاکید

آلفا باالتر است .وی افزود :در عین حال باید توجه کرد که در
واریانت انگلیسی کرونا یا ویروس آلفا ،یک نفر میتوانست بین ۲
تا  ۴نفر را مبتال کند اما در ویروس دلتا یک نفر مبتال میتواند
 ۸نفر دیگر را هم مبتال کند .کریمی با بیان اینکه کودکان نیز
میتوانند با ویروس دلتا درگیر شوند و ابتال به این ویروس در
کودکان هم ممکن اس��ت اتفاق بیفتد ،گفت :کودکان ممکن
اس��ت بیشتر به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن
در زنجیره انتقال هم قرار گرفته و براحتی میتوانند بیماری را
به دیگران هم منتقل کنند ،بنابراین هم سرعت انتقال ویروس
کرونا ،هم شدت آن و هم تعداد افرادی که درگیر میکند ،در
گونه دلتا بیشتر است .وی درباره عالئم کرونای دلتا در کودکان
اظهار کرد :به طور کلی عالئم ویروس کرونا شبیه به هم است
اما عالئمی مانند حالت سرماخوردگی ،گلودرد ،اسهال ،استفراغ،
بدن درد و سردرد ممکن است در کودکان مبتال به کرونای دلتا
دیده شود ،البته سرفه کمتر دیده شده است.
گومیر کرونا در کودکان کم است
■■میزان مر 

واریانت دلتا مانند برق سرایت میکند

ویروس جهشیافته دلتا بسیار سرسخت است طوری که انواع واکسنها بر آن اثر کامل ندارد .متخصص بیماریهای عفونی
با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلها و استفاده از ماسک از سوی هموطنان حتی بعد از تزریق واکسن کرونا ،گفت :واریانت دلتا
در تجمع مانند برق سرایت میکند و هر تجمعی اشتباه است .دکتر مینو محرز در حاشیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی
گفت :هنوز در واکسیناسیون کرونا خیلی عقب هستیم و انشاءاهلل هر چه زودتر واکسیناسیون مردم افزایش یابد .با توجه به
واریانتهای جدید ،واکسن بخوبی جلوی مرگومیر و بیماری شدید را میگیرد .وی با بیان اینکه باید بدانیم جهش دلتا خیلی
بد است ،تاکید کرد :درباره ویروس دلتا انواع واکسنها بر آن اثر کامل ندارد و آمار نشان میدهد واکسنهای  MRNAحدود ۶۰
درصد در مقابل این ویروس اثر دارد ،بنابراین خواهش میکنم هموطنان حتی اگر واکسن زدهاند هم همچنان از ماسک استفاده
و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند .وی با اشاره به جمعیت حاضر در محل برگزاری انتخابات نظام پزشکی ادامه داد :من
وحشت میکنم که امروز همه اینجا جمع هستیم .این واریانت جدید در تجمع مانند برق سرایت میکند و هر تجمعی اشتباه است.

کرد :عدم رعایت پروتکلها ما را گرفتار کرده و اگر مردم رعایت
نکنند گرفتارتر خواهد کرد .وزیر بهداشت افزود :وقتی جایی را
قرمز اعالم میکنیم ،گویی شرایط آبی است و کسی گوش به
حرف نمیدهد .مردم همیشه همراه بودند و ما از باقی بخشها
که باید کمکمان کنند انتظار داریم بیشتر از این کمک کنند
و م��ا را در ای��ن معرکه تنها نگذارند .نمک��ی در خاتمه درباره
تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا و سفرهای
تابستانیاحتمالیهموطنان،گفت:بازگشاییمدارساکنونقابل
پیشبینی نیست ،امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون معلمان به
عنوان یک گروه آسیبپذیر و رعایت پروتکلها مدارس را باز
نگه داریم .این گفتههای وزیر بهداشت در حالی است که وزارت
آموزش و پرورش و دولت اخیرا از آمادگی مدارس برای بازگشایی
درمهر ماه خبر دادند .وزیر بهداشت همچنین ضمن بازدید از روند
واکسیناسیون ،با شهروندان حاضر در این مرکز گفتوگو کرد و
در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت .وی اظهار داشت:
امروز از مراکز خودرویی و تجمیعی واکسیناسیون بازدید شد
و مقرر شد تعداد ایستگاههای واکسیناسیون در تهران افزایش
یابد و امیدواریم طی روزهای آتی روند واکسیناسیون سرعت
بیشتری بگیرد .نمکی همچنین بر ضرورت افزایش تعداد مراکز

تجمیعی واکسیناسیون و نیروی انسانی مورد نیاز تاکید کرد و
گفت :همکاران بنده با تمام توان در گرمای طاقتفرسای تابستان
مشغول خدمت به هموطنان هستند اما برای اینکه بتوانیم روند
واکسیناسیونرا سرعتبیشتریبدهیم ،الزماست تعدادپایگاهها
و نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز افزایش یابد.
■■بیمارستانهای اطفال هم پُر شد

کودکان در مقابل ویروس جهشیافته کرونا با س��ویه دلتا
بسیار آسیبپذیرند .فوقتخصص عفونی اطفال و رئیس بخش
عفونی بیمارس��تان کودکان مفید با اشاره به وضعیت ابتالی
کودکان به گونه هندی کرونا یا همان کرونای دلتا که این روزها
در کشور شیوع پیدا کرده است ،گفت :کودکان بیشتر ممکن
است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجیره
انتقال هم قرار گرفته و براحتی میتوانند بیماری را به دیگران
توگو با ایس��نا،
نیز منتقل کنند .دکتر عبداهلل کریمی در گف 
درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونای دلتا یا همان واریانت
هندی ویروس کرونا گفت :کرونای دلتا نسبت به ویروس اصلی
و همچنین ویروس آلفا (واریانت انگلیسی ویروس کرونا) چند
ویژگی دارد؛ یکی از ویژگیهایش این است که سرعت انتقال آن
بسیار بیشتر بوده و قدرت سرایتش  ۶۰درصد نسبت به ویروس

طی هفته گذش��ته آتش به جان جنگلهای «نارک» و «کوه
خامی» افتاد تا یکبار دیگر دامان زاگرس گرفتار حریق شود.
این مناطق از ابتدای سال تاکنون  30مرتبه دچار حریق شدهاند
ی را
که مهمترین موضوع در چرایی شکلگیری این تعداد آتشسوز 
باید در نبود آموزش عمومی ،برای حفاظت از محیطزیست و ایجاد
آتشهای عمدی جستوجو کرد .هماکنون با توجه به وسعت درگیر
شدن جنگلها در این منطقه با حریق ،گونههای گیاهی با خطر
جدی روبهرو هستند و برای جلوگیری از ایجاد آسیبی فراتر از این
باید تدبیری اتخاذ کرد .متاسفانه از سال گذشته تاکنون بر خالف
ش به این
شعارهای داده شده ،هیچگونه امکانات مدرن مبارزه با آت 
منطقه اختصاص نیافته و همین عامل باعث شده با شعلهور شدن
نقاط جدید باز به این نکته برسیم که همچنان در نقطه قبلی خود
در زمینه تامین امکانات قرار داریم .جنگلهای گچساران و استان
کهگیلوی هوبویراحمد تشنه ورود امکانات برای جلوگیری از حریق
گروهاجتماعی :مشکل کمآبی رودخانههای خوزستان در روزهای
اخیر باعث نارضایتی مردم برخی شهرستانهای این استان شده
است .کشاورزان و باغداران از کمبود آب مورد نیاز برای آبیاری
باغات و مزارع نگرانند و از سوی دیگر اکنون قطعی آب شرب در
برخی شهرها نیز باعث شده بحران کمآبی در خوزستان بیشتر
از قبل نمودار شود .قطعی آب در شهرهای ماهشهر ،حمیدیه،
سوسنگرد و شادگان باعث شد طی روز پنجشنبه مردم تجمعاتی
برپا کرده و خواستار چارهاندیشی مسؤوالن این استان برای حل
بحران آب در این مناطق شوند .با توجه به تنش آبی موجود در
این منطقه ،استاندار خوزستان اعالم کرده که هیأتی مرکب از
وزارت نیرو ،س��ازمان برنامه و بودجه ،وزارت جهاد کشاورزی و
سازمان مدیریت بحران به این استان سفر خواهد کرد تا مشکل
کمآبی موجود در این استان مدیریت شود.

■■درخواست برای واکسیناسیون رانندگان از مرداد

بیش از  700نفر از رانندگان تاکسی در سراسر کشور قربانی
بیماری «کووید »۱۹-شدهاند .مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشور گفت :از شروع شیوع ویروس کرونا تاکنون بالغ بر
۱۰هزار نفر از رانندگان تاکسی به این ویروس مبتال و متاسفانه
بیش از ۷۰۰راننده تاکسی فوت شدهاند .مرتضی ضامنی گفت :بر
لونقل عمومی در انتقال
اساس اعالم وزارت بهداشت ،سهم حم 
و توسعه چرخه کرونا ویروس بیش از  ۲۶درصد است .وی افزود:
بهرغم رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی در این بخش ،به علت
تماس مستمر رانندگان با مسافران ،شاهد افزایش ابتالی فعاالن
این عرصه به کرونا و متاسفانه فوت رو به رشد شماری از رانندگان
لونقل
مبتال هستیم .وی افزود :رانندگان فعال در ناوگان حم 
عمومی بر اساس اعالم وزارت بهداشت در اولویت سوم دریافت
واکسن کرونا قرار گرفتهاند اما با توجه به روند صعودی ابتالی
آنه��ا در موج پنجم کرونا و همچنین موافقت رئیسجمهور با
آغاز واکسیناسیون رانندگان این حوزه ،در خواست ما از وزارت
بهداشت و ستاد مقابله با بیماری کرونا ،تسریع در اجرای طرح
واکسیناسیون رانندگان از اوایل مردادماه است.

 ۲۵درصد بیماران کرونایی تهران در  ICUبستری میشوند

سازمان جهانی بهداشت :گونههای خطر نا تر کرونا در راه است
کمیته اضطراری س��ازمان جهانی بهداشت ،نسبت به
احتمال باالی پیدایش گونههای جدید ویروس کرونا که
ممکن اس��ت خطرناکتر باشند ،هشدار داد .کارشناسان
این کمیته که به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت مشاوره
میدهند در بیانیهای یادآور شدند :پایان بیماری همهگیر
کرون��ا دور اس��ت .آنها اضافه کردن��د :احتمال پیدایش و
شیوع گونههای نگرانکننده جدید که احتماال خطرناکتر
هستند و حتی مهارشان دشوارتر است ،وجود دارد .دیدیه
اوسین ،رئیس فرانسوی این کمیته در یک نشست خبری
تاکید کرد :روندهای اخیر نگرانکننده است ۱۸ .ماه پس
از اعالم وضعیت اضطراری بینالمللی بهداشت عمومی ،ما
همچنان به دنبال ویروس هس��تیم و ویروس همچنان ما

کریم��ی با بیان اینکه کرونا میتواند در کودکان هم منجر
گومیر شود ،گفت :در یک سال
به بیماری ش��دید و حتی مر 
و نیم گذشته از زمان آغاز پاندمی کرونا  ۷۷مرگ در کودکان
ناشی از کرونا در بیمارستان مفید داشتیم که البته  ۹۲درصد
آنها بیماری زمینهای داشتند اما  ۸درصدشان بیماری زمینهای
گومیر
نداشتند .وی تاکید کرد :البته باید توجه کرد میزان مر 
کرونا در کودکان کم است اما مساله مهم این است که کودکان
در زنجیره انتقال قرار میگیرند .در حال حاضر اگر وضعیت را
مشابه سال ۱۳۹۹در نظر بگیرید ،بیمارستانهای اطفال ما تعداد
موارد بستری بیشتری دارند ،بنابراین در حال حاضر بخشهای
اطفالمان پر است و کمبود بخش هم داریم .در حالی که سال
قبل چنین موضوعی درباره بیمارستانهای کودکان مطرح نبود.
کریمی درباره وضعیت تزریق واکسن به کودکان در جهان نیز
گفت :در حال حاضر فایزر تزریقش تا  ۱۲س��ال هم رسیده و
بتدریج به سنین پایینتر هم میآورند اما در سایر واکسنها فعال
تزریق در سنین باالی  ۱۸سال است.

را دنبال میکند .در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت
 ۴گونه ویروس کرونا را در دسته گونههای «نگرانکننده»
طبقهبندی کرده است که شامل گونههای آلفا ،بتا ،گاما و
دلتا میش��ود .گونه دلتا که منشأ آن از هند است ،بسیار
مسریتر از بقیه گونهها معرفی شده که در برابر واکسنها
کمی مقاومتر است.
پروفسور اوسین تاکید کرد که این کمیته ۲توصیه اصلی
را ارائه داده است که یکی از آنها دفاع از دسترسی عادالنه
ن اس��ت .وی درباره دومین موضوع هم گفت :با
به واکس�� 
توجه به نابرابری در دسترسی به واکسن ،تزریق دوز سوم
که برخی از شرکتهای داروسازی مانند بیونتک و فایزر
اشاره کردهاند ،توصیه نمیشود.

تعداد بیماران کرونایی در تهران روند افزایش��ی به خود
گرفته اس��ت .رئیس دانشگاه علومپزشکی ایران از افزایش
تعداد بیماران کرونایی در ش��هر تهران خب��ر داد و گفت:
 ۲۵درصد بیماران در بخش  ICUبستری هستند .جلیل
کوهپای هزادهگفت:واکسیناسیوندرمراکزتجمیعیبهسرعت
در حال افزایش است ،در مجموعه استان تهران ۸۰ ،مرکز
تجمیعی واکسیناسیون اعم از خودرویی و غیرخودرویی فعال
اس��ت که از این تعداد  ۳۲مرکز در مجموعه تحت پوشش
دانش��گاه علومپزشکی ایران قرار دارد و بر اساس دسترسی
مردم جانمایی ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه با فراخوان
گروههای جدید شاهد بیشتر شدن مراجعه مردم هستیم و
خوشبختانه واکسن هم نسبت به هفتههای گذشته بسیار

«وطنامروز» از علل آتشسوزی جنگلها و بیتوجهی مسؤوالن در جلوگیری از خسران طبیعت گزارش میدهد

آتش بیتدبیری

ن باره کارشناس محیطزیست و استاد دانشگاه
دوباره است .در ای 
گفت :تا زمانی که قوانین س��ختگیرانه برای مقابله با مجرمان و
افرادی که با بیتوجهی به عواقب آتشسوزی اقدام به برپایی آتش
در جنگلها و مراتع میکنند وضع نشود ،همچنان باید شاهد از
بین رفتن جنگلها در کشور و نابودی آنها باشیم .حسین آقاخانی
در گفتوگو با روزنامه «وطنامروز» ،مهار آتشسوزی جنگلها و
راهحلهای آن را یک معضل چندوجهی دانست که رفع این مشکل
به یک بخش ،یک ارگان یا یک دستگاه برنمیگردد .او افزود :هرچند
علل آتشس��وزیها در دامنه طبیعت ب��ه عوامل متعددی چون
بیمبادالتی برخیه��ا در ایجاد آتش در جنگلها و مراتع ،وجود

زبالههای فراوان (شیشه و پالستیک) ،خشکیدگی گیاهان و مشکل
شکارچیان با جنگلبانها برمیگردد اما چنانچه راهحلی درست نظیر
ایجاد قوانین بازدارنده بسیار سخت برای مقابله با آتشسوزی وضع
شود ،دیگر کسی به خود اجازه نخواهد داد آتش بر دامن طبیعت
بری��زد .وی با بیان اینکه وضع قوانین ممنوعیت برپایی آتش در
مناطق غیرمجاز کمک خواهد کرد تا شاهد آتشسوزی در جنگلها
و مراتع نباشیم ،افزود :در تمام دنیا برپایی آتش در مناطق غیرمجاز
ممنوع بوده و بشدت با خاطی برخورد میشود ،طوری که در برخی
کشورها فردی که اقدام به روشن کردن سیگار در مراتع و جنگلها
کند از  100تا  10هزار دالر جریمه میشود .آقاخانی تصریح کرد:

بازگشایی دریچ ه سدهای کرخه و مارون به روی خوزستان

تأمین آب ،نیاز امروز خوزستانیها
معاون اول رئیسجمهور دستور رسیدگی به مشکالت مردم خوزستان را صادر کرد
همچنین مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از رهاسازی
آب سد مارون به منظور تامین آب کشتهای دائم و نخیالت
خبر داده اما خوزستانیها همچنان چشمانتظار اقداماتی موثر
و پایدار در زمینه رفع مشکل کمبود آب در استان هستند.
مهدی خواجهپور ،مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان اظهار
کرد :به منظور افزایش دبی رودخانههای مارون و جراحی آب از
سد مارون بهبهان به دبی  ۷۵متر مکعب بر ثانیه افزایش مییابد.

وی افزود :رهاسازی آب از شنبه  ۲۶تیرماه  ۱۴۰۰ساعت  7صبح
به مدت  ۱۰روز انجام خواهد شد .خواجهپور بیان کرد :هدف
از رهاسازی آب از سد مارون تامین آب شرب ،حفظ و تثبیت
محیطزیست و اکوسیستم و همچنین تامین آب کشتهای
دائم و نخیالت زیر کشت سد مارون است .با توجه به شرایط
ویژه موجود در خوزستان ،معاون اول رئیسجمهور هم دستور
رسیدگی فوری به مشکالت مردم خوزستان را به تعدادی از وزرا

بیشتر شده است ،ادامه داد :خرید و ذخیرهسازی واکسنهای
وارداتی بیشتر شده و واکس��ن داخلی «کوو ایران برکت»
به س��بد واکسیناسیون اضافه شده که امیدواریم با سرعت
عقبافتادگیها را در این زمینه جبران کند .کوهپای هزاده افزود:
بر اساس سند ملی واکسیناسیون تا اول مهر گروههای هدف
را مثل معلمان ،اساتید ،کارمندان دانشگاهی ،دانشجویان و
محصالن با واکسنی مناسب واکسینه میکنیم تا زودتر به
شرایط عادی برگردیم .کوهپایهزاده با اشاره به وضعیت قرمز
بیشتر شهرهای کش��ور افزود :بیمارستانهای شهر تهران
 ۷۵۰۰بس��تری «کووید »۱۹-دارند که  ۲۵درصد بیماران
در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و متأسفانه این
وضعیت در روزهای آینده شدت میگیرد.

وجود خألهای قانونی باعث آتشس��وزیها در جنگلهای کشور
شده است ،زیرا هر کسی براحتی و بدون هیچ ممانعتی میتواند
ل و طبیعت آتش روشن کند بدون اینکه به تبعات آن توجه
در جنگ 
کند؛ آتشی که با وزش باد گر گرفته و میتواند دهها و حتی صدها
هکتار جنگل را به نابودی بکشاند .این کارشناس محیطزیست افزود:
سازمان جنگلها و مراتع باید برنامه مدون و قوی در زمینه مقابله
با آتشس��وزیها داشته باشد و با شناسایی مناطق بحرانی بویژه
بخشهایی که هر ساله طعمه حریق میشوند و نیز با نقشه راهی
درست با کمک مردم ،سمنها و بسیج و تامین ابزارهای پیشرفته
چون پهپاد ،مانع آتشسوزی و در صورت وقوع ،مهار سریع آتش
در جنگلها شود .آقاخانی ادامه داد :دولت توجه خاصی به حفظ
جنگلها ندارد؛ آنگونه که با آتشسوزی مناطق جنگلی ،مردم با
کمترین امکانات مانع از گسترش آن میشوند ،چنانچه خیلیها هم
تاکنون در این مسیر جان خود را از دست دادهاند.
صادر کرده است .اسحاق جهانگیری پس از پیگیری استاندار
خوزستان درباره مشکالت اخیر استان ،به وزرای مربوطه دستور
داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان رسیدگی کنند.
جهانگی��ری خطاب به عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کش��ور،
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رضا اردکانیان
وزیر نیرو و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاوزی دستور داد معاونان
آن وزارتخانه به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران به اهواز
سفر کرده و با شرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران استان به
مسائل مردم رسیدگی فوری کنند .اما در کنار این موضوع ،روز
گذشته خوزستانیها شاهد یک اتفاق خوب بودند .با توجه به
شرایط ویژه استان و پیگیریهای صورت گرفته ظهر روز گذشته
آب سدکرخه برای تامین حقابه هورالعظیم رهاسازی شد؛ اتفاقی
که موجب خوشحالی مردم این منطقه شد.

