طرح جامع امداد هوایی در تهران تدوین میشود

سهشنبه  ۲آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 335۷

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از پیگیری برای تدوین طرح جامع امداد هوایی در شهر تهران خبر داد .علی نصیری اورژانس و امداد و نجات
هوایی را یک ضرورت برای تهران توصیف کرد و گفت :بنا شد طرح جامع امداد هوایی در شهر تهران و چگونگی مشارکت در برنامههای عملیاتی شهر تهران تدوین و
پیگیری شود .وی همچنین بر ضرورت برقراری ارتباط و تقویت این ارتباط میان مرکز عملیات اضطراری شهر تهران و سازمان اورژانس تهران تأکید کرد.

اجتماعی

اخبار

فعالیت  ۶۱هزار نیرو
در طرح زمستانی پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از بهکارگیری
 ۶۱ه��زار نیرو در اجرای طرح زمس��تانی پلیس راهور و
دیگ��ر دس��تگاههای امدادی و خدماتی خبر داد .س��ردار
س��یدکمال هادیانفر در رزمایش طرح زمستانی پلیس و
دیگر دس��تگاههای امدادی و خدماتی که در هوای بارانی
صبح دیروز با حضور فرمانده ناجا ،وزیر راه ،رئیس اورژانس
و ...برگزار شد ،گفت :در ماه پایانی از فصل پاییز هستیم اما
شرایط زمستانی بر جادههای کشور حاکم است و ما این
شرایط را بویژه در محورهای شمالی و محورهای غربی کشور
که با ناپایداری جوی بیشتری مواجهند ،مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه طرح زمستانی با حضور  ۶۱هزار نیرو در
 ۲۱۳هزار کیلومتر از راههای کشور و  ۱۱۲گردنه برفگیر
اجرا میشود ،گفت :عالوه بر جادهها ،این طرح در ۱۲۴۷
ش��هر کش��ور نیز به اجرا درآمده و هدف از آن تسهیل در
عبور و مرور و کاهش تصادفات رانندگی اس��ت .هادیانفر
در ادامه با بیان اینکه پلیس در این طرح بر معابر اصلی و
فرعی نظارت دارد ،اظهار کرد :رسیدگی به تصادفات ،کاهش
آمار جانباختگان و مصدومان ناشی از تصادفات و پیگیری
حوادث از جمله اولویتها و اهداف پلیس در اجرای این طرح
است .وی با بیان اینکه  ۵۱درصد جانباختگان تصادفات
در دم جان خود را از دس��ت میدهند ،ادامه داد ۶ :درصد
جانباختگان حین انتقال و  ۴۳درصد نیز در بیمارستان و
به دلیل تروما و ...جان خود را از دست میدهند که باید با
تالش تمام دستگاهها این آمار را کاهش دهیم.

شهرری استحقاق یک تحول بزرگ
را دارد

نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی
شهر تهران در جریان بازدید از منطقه  ۲۰گفت :شهرری
خدم��ات بزرگی به تهران ارائه میده��د اما در مقابل این
خدم��ات خاص ،امتیازات وی��ژهای را دریافت نمیکند ،بر
همین اساس استحقاق یک تحول بزرگ را دارد .به گزارش
ایسنا،محمدآخوندیرئیسکمیسیونبرنامهوبودجه،میثم
مظفر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی و احمد صادقی
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر
تهران با حضور میدانی در شهرری از چشمه علی ،آرامگاه
باغچهبان ،معضالت اتوبان شهید آوینی ،خیابان غالمی ،باغ
معین و مناطق بیدفاع شهری در این منطقه بازدید کردند.
در جریان این بازدید میثم مظفر ،رئیس کمیته بودجه و
نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به نگاه عدالتمحوری
و توجه به خواست و ترجیحات مردم به عنوان اصلیترین
رویکرد کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت :شهر ری هر روز
میزبان فاضالب و پساب تهران و مخزن نخالهها و زبالههای
منتقلشده از سایر مناطق است .وی افزود :شهر ری خدمات
بزرگی را به تهران ارائه میدهد اما خود در قبال آن خدمات
خاص ،امتیازات ویژهای را دریافت نمیکند و دارای وضعیت
بسیار نامطلوبی در سرانههای شهری ،رفاهی ،سیما و منظر
شهری است و استحقاق یک تحول بزرگ را دارد .همچنین
تاکید کرد :بزرگترین قطب و ظرفیت مذهبی و معنوی و
همچنین بزرگترین داراییهای میراث فرهنگی و تاریخی
تهران در شهر ری قرار دارد.

تأکید رئیس هاللاحمر
بر ضرورت بهکارگیری جوانان

رئیس جمعیت هاللاحمر ،ام��داد و نجات و مباحث
اقلیمی را دو اولویت و هدف اساسی خود برای این جمعیت
توصی��ف کرد و گفت :تمام تالش خود را خواهیم کرد تا
با انجام اقدامات مربوط در این زمینه بتوانیم در این حوزه
فعالیتهای موثر و به نفع مردم و کشور داشته باشیم .دکتر
پیرحسین کولیوند گفت :برنامهریزی کردهام تا در حوزههای
مختلف بتوانیم اقدامات خوبی را برای جمعیت هاللاحمر
انجام دهیم .وی با اش��اره به نق��ش و جایگاه بینالمللی
جمعیت هاللاحمر نیز گفت :طبق برنامههای ما ارتباطات
جمعیت هاللاحمر با فدراس��یون و کش��ورهای جهان و
بویژه کشورهای مسلمان افزایش پیدا خواهد کرد .کولیوند
بر ضرورت بهکارگیری جوانان در جمعیت هاللاحمر در
راستای بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب نیز تأکید کرد
و گفت:تالش خواهیم کرد با استفاده از پتانسیل و نیروی
جوان نیز شور و نشاط بیشتری در این جمعیت ایجاد کرده
و خون ت��ازهای در رگهای هاللاحمر وارد کنیم .وی به
موضوع موقوفات جمعیت هاللاحمر نیز اشاره کرد و گفت:
در این باره حتما از افراد صاحب اندیشه و مسلط به امور
کمک خواهیم گرفت تا بتوانیم از ظرفیت این موقوفات برای
رشد بیشتر جمعیت هاللاحمر استفاده کنیم.
سرپرستسازمانبازرسیشهرداریتهران:

رفتار بازرسی در برخورد با فساد
هوشمندانه است

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر
حضور و اقدام بهموقع بازرسان در موضوعات شهری برای
پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق مدیران ،کارکنان و
شهروندان گفت :رفتار بازرسی در بحث برخورد با فساد یک
رفتار عادالنه ،عاقالنه و هوشمندانه است .داوود گودرزی در
جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان بازرسی شهرداری
تهران که عصر شنبه  ۲۹آبانماه برگزار شد ،ضمن تبریک
هفته بسیج ،به وظیفه اصلی سازمان بازرسی در بررسی
عملکردها و نحوه فعالیت مدیران نسبت به قوانین ،مقررات،
آییننامهها و شرح وظایف تعریفشده اشاره کرد و گفت:
الزمه اقدام مناسب و هوشمندان ه در جلوگیری از تخلفات،
خطاها ،ترک فعلها ،نقص عملکردها و سایر موارد ،حضور
مدیران بهروز ،دقیق ،منظم و اهل تعامل و تدبیر اس��ت.
وی افزود :فرق بازرسی با سایر مجموعههای نظارتی که
نقطه قوت این سازمان نیز به حساب میآید این است که
بازرسی میتواند حین انجام عمل ،جلوی یک رفتار ،قرارداد
یا اقدام نامناسب را بگیرد و این موضوع باعث اقتدار بازرسی
میشود و کمک میکند بازرسی به جایگاهی که شایسته
آن است برسد .او تاکید کرد :بازرسی عالوه بر اینکه اهل
تعامل ،تواضع و همراهی است ،اقتدار و اعتدال هم دارد.
بازرسی منظم است ،دقیق رفتار میکند ،حرف کارشناسی
شده میزند و امورات را جدی میگیرد.

توگوی «وطنامروز» با پروفسور حسین اردکانی درباره بارشهای سالهای اخیر
گف 
و پیشبینی اشتباه سازمان هواشناسی درباره پاییز امسال

بارندگیها مطلوب است

پروفسور اردکانی :بارشهای سال  99کم بود اما سالهای  97و 98
سیلآسا ایران را وارد ترسالی کرد
بارشهای 

اس�داهلل خسروی :بررسی آماری بارشها در کشور حکایت از
آن دارد میانگین بارندگی طی چند س��ال گذش��ته با شیبی
نسبتا مالیم روندی رو به رشد را طی کرده اما با این وجود عدم
مدیریت صحیح منابع آبی باعث شده است کمبود آب به یکی
از چالشهای جدی در کشور مبدل شود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،اگر چه می��زان بارندگیها طی
چند سال اخیر نسبتا مطلوب گزارش شده است اما به عقیده
کارشناسان این بارشها کفاف تامین منابع آبی را نداده است،
چرا که در طول  2دهه گذشته میزان بارندگیها جز چند سال،
نه تنها نرمال نبوده ،بلکه مدیریت درستی نیز در نحوه مصرف
بهینه آبهای سطحی و زیرزمینی اعمال نشده است .نمونه آن
هدررفت میلیونها مترمکعب منابع آبی از سفرهای زیرزمینی
برای استفاده در کشاورزی به شیوه آبیاری سنتی غرقابی بوده
که در پی حفر هزاران حلقه چاه اتفاق افتاده است و این موضوع
باعث شده ذخایر آبی کشور تحلیل رود ،این در حالی است که
چنانچه طی سالهای گذشته اقدامات الزم در راستای مدیریت
درست مصرف آب انجام میشد ،اکنون کشور با مشکل تنش
آبی مواجه نبود.
بر اس��اس جداول آماری منتشرش��ده از سوی سازمان
هواشناسی میانگین بارش در سال آبی  90-9۱عدد 212
میلیمتر و میانگین بارش در سال آبی  9۱-9۲عدد 245
میلیمتر ثبت شده و برای سال آبی 9۲-9۳این میانگین
به رقم  231میلیمتر رسیده است.
همچنی��ن در س��ال آب��ی 9۳-9۴
میانگین بارشهای ثبت ش��ده
عدد  204را به نمایش گذاشته،
در حالی که میانگین بارش در
سال آبی  9۴-9۵عدد 250
میلیمتر را به ثبت رسانده
اس��ت .در آمار ارائهشده از
سوی سازمان هواشناسی

در سال آبی  9۵-9۶میانگین بارش به عدد  233میلیمتر رسید،
در حالی که در س��ال آبی بعد یعنی  96-97این رقم کاهش
یافت و به  171میلیمتر رس��ید .در مقابل این افت بارش ،در
سال آبی  97-98میزان بارندگیها رشد قابل توجهی داشت و
در این سال میانگین بارش روی عدد  342میلیمتر قرار گرفت.
در سال بعد یعنی در سال آبی  98-99بارشها کمی سیر نزولی
به خود گرفتند و میانگین عدد  304میلیمتر را نشان داد .آمار و
ارقام بارش در سال آبی  1400-99در یک سقوط معنیدار به
عدد  146میلیمتر رسید .در حالی که این روند نزولی بارش در
سال گذشته باعث نگرانی شده و برخی رسانهها و نیز سازمان
هواشناسی پاییز امسال را کمبارشترین پاییز طی 50سال آینده
پیشبینی میکردند اما برخالف پیشبینیها با ورود تودههای
جوی بارانزا آبان پربارش شد و به صورت روزانه اخباری مبنی
بر بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور منتشر شد.
در این باره پروفس��ور «حس��ین اردکان��ی» از بنیانگذاران
هواشناسی در ایران در گفتوگو با «وطنامروز» درباره وضعیت
آب و هوا و میزان بارشها همچنین چگونگی قرارگرفتن ایران
در دوران ترس��الی یا خشکس��الی گفت :برخی کارشناسان یا
س��ازمان هواشناسی طی س��الهای گذشته اعالم
میکردند ایران در شرایط خشکسالی قرار گرفته
اما ش��واهد و قرائن نش��ان داد چنین نیس��ت.
بارانهای سیلآس��ایی که در س��الهای  97و
 98در کش��ور اتفاق افتاد ،ای��ران را وارد دوران
ترسالی کرد ،البته طی سال آبی گذشته میزان
بارشه��ا به نس��بت س��الهای  97و 98
کاهش��ی شد اما این کاهش بارش
به معنای خشکس��الی نیست.
وی دلی��ل اصل��ی پیشبینی
نادرست کارشناسان و سازمان
هواشناسی در ارائه گزارش
«قرارگرفت��ن ای��ران در
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ش��رایط خشکس��الی» را بهرهگیری از مطالع��ات و مدلهای
تحقیقات��ی اروپایی و آس��یایی و اس��تفاده از اطالعاتی که به
صورت فصلی استخراج میشود ،عنوان کرد و گفت :صحت 90
تا  95درصدی پیشبینی وضعیت آب و هوا و میزان بارشها
معموال از طریق مدلهای پیشبینی فقط تا  10روز میتواند
درس��ت از آب درآید اما وضعیت آب و هوا و میزان بارشها به
صورت فصلی آن هم با استفاده از مدلهای هواشناسی کشور
خیلی نمیتواند پیشبینی درستی از میزان بارشها و وضعیت
آب و هوا به دس��ت دهد .برای مثال سازمان هواشناسی اعالم
کرد در پاییز امس��ال بارش چندانی نداریم اما بارشها در آبان
امسال نرمال و قابل توجه بود و این بارشها تا اواخر زمستان
نیز ادامهدار پیشبینی میشود .این کارشناس خبره هواشناسی
با پیشبینی کاهش باران تا  15روز آینده نس��بت به آبان در
خاورمیانه و ایران گفت :از نیمه دوم آذر به بعد یک دوره بارشی
خوب پیشبینی میشود و زمستان نیز با توجه به مدالهایی که
دیده میشود ،بارش نرمالی در کشور خواهیم داشت .پروفسور
اردکانی در ادامه افزود :البته میزان بارشها چه در سال گذشته
و چه ابتدای امسال همچون سالهای  97و  98نبوده ،چرا که
طی این مدت به دلیل برخی تغییرات آب و هوایی و تحوالت
اقلیمی بارشها به نسبت کمتری اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد :چنانچه در سالهای پربارش چون  97و 98

میزان آبی که از بارشهای سیلآسا حاصل شد ،مدیریت و ذخیره
میشد ،میتوانستیم آن منابع را در سالهایی که میزان بارشها
کم است بدرستی استفاده کنیم تا کمتر از منابع آب زیرزمینی
استفاده شود .بنده در همان سالهای پرباران در توئیتی هشدار
الزم را دادم ک��ه احتمال کاهش نزوالت جوی در آینده وجود
دارد و این منابع آبی را ذخیره کنید.
وی گفت :کش��ورهایی که در کمربند جغرافیایی کمبارش
قرار دارند ،برای عبور از کمآبی ،در زمانهایی که بارشها نرمال
است آب را ذخیره میکنند اما متاسفانه در ایران طی این چند
سال هیچ اقدامی در این زمینه نشد و به جای استفاده مناسب
و بهینه از آبهای ذخیرهای ،از آبهای زیرزمینی بهرهبرداری
شد و در نتیجه اکنون برخی استانها با مشکل کمآبی مواجهند.
پروفسور اردکانی اضافه کرد :نبود مدیریت در ذخیرهسازی
و استفاده بهینه از آب موجب شده است کشور اکنون با مشکل
کمآبی مواجه شود اما امید به بارشهای نرمال در ماههای آینده
وجود دارد و اگر همین بارشها نیز بخوبی مدیریت شود ،خیلی
از مسائل و مشکالت کمبود آب در کشور حل خواهد شد.
وی تصریح کرد :س��ازمان هواشناسی اعالم کرد ایران سال
 1400در شرایط سخت خشکسالی قرار میگیرد ولی اینچنین
نش��د ،هر چند در فصل بهار بارشها خیلی مناس��ب نبود اما
این کمبارش��ی در آبانماه تا حدودی جبران ش��د .به هر حال
میزان بارشها در برخی سالها مطلوب بوده است ،آنگونه که
ایران در طول چند سال خشکسالی و کمبارشی را تجربه کرد
اما بارشهای متراکم و سیلآس��ا در  2-3سال گذشته تابوی
خشکس��الی در کشور را شکست ،البته پس از آن بارشها در
سال  1399و ابتدای  1400کاهشی شد ولی اکنون ب ه صورت
نرمال است .باید توجه داشت مشکل کمآبی که این روزها در
کشور خود را نشان میدهد ،حاصل کاهش میزان بارشها در
س��الهای متوالی بوده است که البته مدیریتی در مصرف آب
نیز نشده است.
پروفسور اردکانی تصریح کرد :بنده  64سال است در زمینه
وضعیت آب و هوا و میزان بارش و ...تحقیق و تدریس میکنم
و دغدغه تامین مناس��ب آب و اس��تفاده درست از آن را دارم
اما دولتها به این موضوع مهم حیاتی خیلی توجه ندارند به
طوری که از قبل از مواجهه با کمآبی باید به فکر موضوع آب
و ذخیرهسازی ،مدیریت و مصرف بهینه میبودند اما متاسفانه
هیچوقت به این موضوع مهم توجه نکردند در حالی که ایران
بزرگترین دانشمندان و نخبگان را دارد که باید درباره جریان
کلی اتمسفر و چگونگی تغییر اقلیم بحث و میزگردهایی برگزار
شود تا با ایجاد راهکارهای اصولی ،علمی و فنی ،کشور با بحران
کمآبی روبهرو نشود .وی در پاسخ به اینکه آیا مشکل کمبود
آب در کشور اکنون کاهش میزان بارشهاست یا سوء مصرف
مناب��ع آبی و صیانت از آن گفت :هر  ۲موضوع در این زمینه
تاثیرگذار بوده اس��ت ،یعنی میزان بارشها در حدود  2سال
اخیر اگرچه مناسب بوده اما به اندازه کافی نبوده است .از طرفی
هی��چ مدیریتی نیز در زمین��ه ذخیره آب و چگونگی مصرف
بهینه آن به چشم نمیخورد به طوری که بخش عمده منابع
آبی هماکنون در بخش کشاورزی سنتی هدر میرود .عالوه
بر این اقدام خاصی در راس��تای صیانت از آبهای زیرزمینی
نش��ده است؛ نمونه آن حفر هزاران حلقه چاه برای استخراج
آب از سفرههای زیرزمینی توسط مردم است که میتوانستیم
به جای آن با مدیریت مصرف و ذخیرهسازی آب سیالبها و
استفاده درست از آن ،از شرایط کمآبی عبور کرد .وی افزود:
رسانهها بویژه رسانه ملی باید موضوع مدیریت و مصرف بهینه
آب را با برگزاری میزگردهایی با حضور کارشناسان خبره به
جریان بیندازند .از طرفی باید با ذخیرهسازی آب در زمانهای
پربارش و استفاده آن در زمانی که کمبارشی اتفاق میافتد ،به
تعادل در منابع و مصارف آب رسید.

مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۲میلیون و  ۷۴۹هزار و  ۳۴دوز رسید

آمار فوتیهای کرونا  2رقمی شد

آمار جانباختگان ناشی از بیماری «کووید »19-در کشور
پس از گذش��ت  234روز به زیر  100نفر در یک ش��بانهروز
رسید .به گزارش «وطنامروز» ،با شروع موج پنجم کرونا در
کش��ور آمار متوفیان روزانه به س��رعت روند رو به رشدی را
طی کرد به نحوی که در برخی روزهای س��ال جاری رکورد
مرگومیر ارقام باالتر از  700نفر در روز را به ثبت رساند .با عبور
از قله پیک پنجم و همزمان با افزایش خیرهکننده آمار تزریق
گومیر روزانه
واکسن در کشور ،حاال بعد از  234روز آمار مر 
 ۲رقمی شده است .این در حالی است که آخرین بار روز ۱۲
فروردین امسال ،آمار روزانه فوتیها کمتر از  ۱۰۰نفر بود .بنا
بر اعالم وزارت بهداشت ،از ظهر روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه
اول آذرماه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵۴۲۷ ،بیمار
جدید مبتال به «کووید »19-در کشور شناسایی و  ۸۴۰نفر از
آنها بستری شدند .بر این اساس ،مجموع بیماران «کووید»19-
در کشور به  ۶میلیون و  ۸۲هزار و  ۸۶۵نفر رسید .متاسفانه
در ط��ول این مدت ۹۷ ،بیمار «کووید »19-جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار
و  ۵۳نفر رسید .خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون و  ۷۹۵هزار
و  ۶۰نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .از سویی  ۳۳۹۳نفر از بیماران مبتال به «کووید»19-
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
در بخ 
دارند .همچنین تاکنون ۳۷میلیون و ۸۸۷هزار و ۳۶۸آزمایش
تشخیص «کووید »19-در کشور انجام شده است .از سویی
در حال حاضر  ۸شهر کشور در وضعیت قرمز ۵۸ ،شهر در
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،روز گذشته  19ایستگاه در شرایط قرمز قرار گرفتند .این در
حالی است که در ابتدای روز بارش باران در برخی مناطق تهران
به ثبت رسید و کیفیت هوای پایتخت روی عدد  ۱۴۵قرار گرفت.
طبق این گزارش ،کیفیت هوا در ایستگاههای اقدسیه (منطقه یک)،
ش��ریف (منطقه  ،)۲دانشگاه علم و صنعت (منطقه  ،)۴دانشگاه
تهران (منطقه  ،)۶ژئوفیزیک (منطقه  ،)۶تربیت مدرس (منطقه
 ،)۶ستاد بحران (منطقه  ،)۷پارک رازی (منطقه  ،)۱۱میدان امام
خمینی (منطقه  ،)۱۲پیروزی (منطقه  ،)۱۳پارک شکوفه (منطقه
 ،)۱۴پارک قائم (منطقه  ،)۱۸ش��ادآباد (منطقه  ،)۱۸فرمانداری
شهرری (منطقه  ،)۲۰و شهرداری مناطق ۲۱ ،۱۹ ،۱۱ ،۱۵ ،۱۰
در ش��رایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت .همچنین کیفیت
هوا در ایستگاههای شهرداری منطقه  ،۲اتوبان محالتی (منطقه
 ،)۱۴پونک ،گلبرگ (منطقه  ،)۸میدان فتح (منطقه  ،)۹مسعودیه
(منطقه  ،)۱۵فرمانداری شهرری (منطقه  )۲۰و شهرک چشمه
(منطقه )۲۲در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت .بر
اساس این گزارش ،شهرداری منطقه  ۱۹با شاخص  ۱۸۸آلودهترین
ایستگاه تهران بود .الزم به ذکر است روز گذشته کیفیت هوای تهران

وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۴۶شهر در
وضعیت آبی قرار دارند .همچنین بنا بر اعالم وزارت بهداشت،
در مدت یادشده  ۶۰۳هزار و  ۸۰۵دوز واکسن کرونا در کشور
تزریق شده است .بر اساس این گزارش ،تاکنون  ۵۶میلیون
و  ۸۳۰هزار و  ۷۴۱نفر دوز اول ۴۵ ،میلیون و  ۱۱۵هزار و ۳
نفر دوز دوم و  ۸۰۳هزار و  ۲۹۰نفر دوز سوم واکسن کرونا را
تزریق کردهاند .بر این اساس ،مجموع واکسنهای تزریقشده
در کشور به  ۱۰۲میلیون و  ۷۴۹هزار و  ۳۴دوز رسیده است.
■■ ۱۴۸پزشک شهید سالمت در  ۲۰ماه پاندمی

میزان فوتیهای کرونا در کشور این روزها در حالی به زیر
 100نفر رسیده است که طی  20ماه گذشته کادر بهداشتی با
ازجانگذشتگی زحمات زیادی را متحمل شد به طوری که به
گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 148،پزشک طی
 20ماه مبارزه با ویروس منحوس کرونا به شهادت رسیدند.
دکتر محمد رئیسزاده در این باره گفت :در طول ۲۰ماه مبارزه
با کرونا  ۱۴۸پزشک را تقدیم کردیم که نشان میدهد جامعه
پزشکی ما شجاعانه در خط مقدم مبارزه با کرونا سینه سپر
کردند و این تعداد باالی شهدا نشان میدهد جامعه پزشکی
شریف و مردمدوست است و گویاترین سندی است که نشان
میدهد قاطبه جامعه پزشکی ما همانی هستند که مردم از
یک حکیم انتظار دارند.
وی افزود :جامعه پزشکی در طول تاریخ یکی از جلوههای
عظمت ایرانزمین و یکی از سرمایههای جهانی بوده است.
بسیاری از جانبازان ما مرهون زحمات جامعه پزشکی هستند،

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 28آبان

5784

100

893

12891

 29آبان

3539

118

616

11985

 30آبان

4340

104

650

12062

اول آذر

5427

97

840

11635

حتی بسیاری از پزشکان ما هم جزو جانبازان هستند .جا دارد از
همکارانم به عنوان مدافعان سالمت هم یاد کنیم که در عرصه
مبارزه نفسگیر با بیماری کرونا ،جانشان را فداکارانه تقدیم
کردند و در راه حفظ سالمتی مردم از وجودشان گذشتند.
وی افزود :بیش از  ۱۴۰نفر از پزشکان ما در عرصه مبارزه
با کرونا ،جانشان را از دست دادند و بیش از  ۲۵۰نفر در کل

آلودگی هوا سال گذشته موجب مرگ  ۳۷۵۱نفر در کشور شد

تداوم روزهای آلوده تهران

در هیچ ایستگاهی در شرایط قابل قبول قرار نداشت .همچنین در
ایستگاههایدانشگاهشهیدبهشتی(منطقه،)۱سوهانک(منطقه،)۱
پاسداران ،میدان فتح (منطقه ،)۹اتوبان محالتی (منطقه ،)۱۴پارک
سالمت (منطقه  ،)۱۷شهرری و شهرداری مناطق  ۱۶ ،۴ ،۲و ۲۲
ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون به عنوان آالینده شاخص هوای
پایتخت ثبت نشد .سازمان هواشناسی در این شرایط جوی توصیه
توآمدهای غیرضروری به مراکز شهرها برای افراد
کرد امتناع از رف 
س��المند و خردسال و بویژه افراد با سابقه بیماری قلبی و ریوی،
اجتناب از فعالیتهای ورزشی در سطح شهر ،تا حد امکان عدم
فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و مدیریت سوخت و زمان
فعالیت واحدهای صنعتی در سطح و حومه کالنشهرها در دستور
کار قرار گیرد .گفتنی است شاخص کیفیت هوا ( )AQIبه  5دسته
اصلی تقسیمبندی میشود .بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر
تا  ۵۰هوا «پاک» ،از  ۵۱تا  ۱۰۰هوا «قابل قبول(سالم) یا متوسط»،

از  ۱۰۱تا  ۱۵۰هوا «ناس��الم برای گروههای حساس» ،از  ۱۵۱تا
 ۲۰۰هوا «ناسالم برای همه گروهها» ،از  ۲۰۱تا  ۳۰۰هوا «بسیار
ناسالم» و از  ۳۰۱تا  ۵۰۰شرایط کیفی هوا «خطرناک» است .بنا
بر این گزارش ،ش��هروندان تهرانی از ابتدای هفته جاری تاکنون
با هوای ناس��الم مواجه بودهاند و معلوم نیست در روزهای آینده
وضعیت هوا با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها و افزایش
میزان ترددها چگونه باشد.
■■ ۳۷۵۱مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره
به شرایط آلودگی هوا در کشور بویژه تهران ،با استناد به قانون
هوای پاک گفت :اگر غلظت آالیندههای هوا از حدی بیشتر شود،
باید تعطیلیهایی اعمال شود و کاهش ساعات کار ادارات را داشته
باشیم و گالیه ما از کمیته کاهش آلودگی هوا و کمیته اضطرار
شهر تهران این است که طبق دستورالعمل اقدام نمیکنند .دکتر

جامعه پزشکی شهید تقدیم کردیم که البته آمار غیررسمی و
ثبت نشده حتما بیش از این است .وقتی با دوران دفاعمقدس
مقایسه کنید ،شاهدیم که حداقل در بین پزشکان بیش از ۳
برابر در دوران کرونا نسبت به  ۸سال دفاعمقدس شهید تقدیم
کردیم ۵۰ .تا  ۶۰نفر شهید در دوران دفاعمقدس داشتیم اما
در دوران  ۲۰ماهه مبارزه با کرونا  ۱۴۸پزشک را تقدیم کردیم.
توگو با ایسنا گفت :در تهران به طور
عباس شاهس��ونی در گف 
میانگین در سال  ۱۳۹۹تعداد  ۳۷۵۱مرگ منتسب به مواجهه
با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر تهران هم تحت
تاثی��ر آلودگی هوا بودهاند .وی افزود :مطالعات متعددی در دنیا
انجام شده است که ارتباط بین مواجهه با آلودگی هوا و ابتال به
کرونا و مرگ ناشی از کرونا را اثبات کرده است .در مطالعهای که
ما در تهران ،تبریز و مشهد انجام دادهایم هم این ارتباط وجود
داشت ،بویژه با افزایش غلظت دیاکسید نیتروژن و ذرات معلق
کمتر از  2/5میکرون .در واقع مواجهه این دو ارتباط معناداری با
افزایش تعداد موارد ابتال و مرگ ناشی از کرونا داشت .او درباره
پیش��نهادهای وزارت بهداشت به دس��تگاههای مسؤول نظیر
شهرداری و سازمان محیطزیست بیان کرد :معضل آلودگی هوا
هر سال تکرار میشود .پیشنهاد مشخص ما اجرای قانون پاک و
قوانین مرتبط با آن است .تا زمانی که قانون هوای پاک اجرا نشود،
عمال هیچ اتفاق مثبتی رخ نمیدهد .قانون هوای پاک برای این
ابالغ شد که به ما برای کاهش غلظت آالیندههای هوا کمک کند،
زیرا ما بحران آلودگی هوا را داشتیم و خواستیم با بهروزرسانی آن
در جهت بهبود شرایط گام برداریم.

