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 پول واکسن آنفلوآنزا  را دادیم، 
اما به دلیل تحریم همه آنها نیامد!

دبیــر کمیســیون 
بهداشــت و درمــان 
مجلس گفــت: ۵ هزار 
میلیارد تومان برای تهیه 
واکسن آنفلوانزا به ترکیه 

دادیم، ولی به دلیل تحریم واکســن ها به دستمان 
نرسید. فاطمه محمدبیگی، افزود: مراکز درمانی ما 
باید بعد از اینکه افراد تحت ویزیت قرار گرفتند و نیاز 
آنها به واکسن آنفلوانزا قطعی تشخیص داده شد، 

واکسن آنفلوانزا را به آنها تزریق کنند.
    

 به دنبال اینترنت در کوه ها 
برای تحصیل!

یک معلم شاغل در 
سیستان و بلوچستان در 
روایتی توییتری ماجرای 
تصویری از دانش آموزش 
منتشــر کرده که این 

روزها خبرساز شده است. این دانش آموز در کوه های 
اطراف روستا گشته تا به اینترنت دسترسی پیدا کند 
و در همان محل برای خودش سرپناه درست کرده تا 

بتواند در آنجا درس بخواند.
    

افزایش تعداد مراجعان به گرم خانه ها 
مالــک حســینی، 
سرپرست سازمان رفاه ، 
خدمات و مشارکت های 
اجتماعی با اشــاره به 
افزایش تعداد مراجعان 

بــه گرم خانه ها در شــب های ســرد اخیر گفت: 
گرمخانه های پایتخت برای روزهای ســرد آماده 
هســتند و همچنین آمادگی الزم بــرای افزایش 
گشت ها تا ۴۵ خودرو وجود دارد و گشت ها برای رصد 

وضعیت شهر در حالت آماده باش هستند.
    

 اجرای برنامه مدیریت جامع 
در ۱۸ تاالب کشور 

مدیــر ملــی طرح 
حفاظــت از تاالب های 
ایران گفــت: با توجه به 
اهمیــت حفاظــت از 
تاالب هــا، مدیریــت 

یکپارچه این اکوسیستم های آبی در کشور شکل 
گرفت و بر این اساس اکنون برنامه مدیریت جامع در 
۱۸ تاالب کشور اجرا می شود. به گفته علی ارواحی، 
برنامه جامع حفاظت تاالب های پریشان، شادگان، 
ارومیه، قره قشــاق، قوری گل، میقان، چغاخور، 
زریوار، هامون، بختگان، آالگل، گاوخونی، نوروزلو، 
سولدوز، کانی برازان، حرای میناب، نئور و گندمان 
مصوب شد و در حال اجرا است، دو تاالب گواتر و حله 
در انتظار تصویب و ۱۲ تاالب جازموریان، کشف رود، 
جاجرود، پل دختر، بیشه داالن، خورخوران، رودگز، 
مهارلو، کافتر، آق گل، امیرکایه و منددیرنخیلو در 

دست تدوین است.
    

 تهران، امن ترین جای کشور 
برای زنان

پلیــس  ئیــس  ر
پایتخت گفت: بر اساس 
آمــار و اطاعات و طبق 
دقیق تریــن نتایــج، 
امن ترین جا برای بانوان 

تهران است، البته تمامی نقاط کشور برای بانوان امن 
است. حسین رحیمی، در پاسخ به سؤال خبرگزاری 
مهر مبنی بر اینکه نسبت به سال گذشته در زمینه 
آزار و اذیت بانوان چند درصد کاهش داشــته ایم؟ 
گفت: درواقــع نمی توان عــددی را اعام کرد چرا 
که آنقدر آزار و اذیت بانــوان کم بوده که هیچ وقت 
برایمان تبدیل به دغدغه نشده و رقم خاصی در این 

زمینه نداریم.
    

پایگاه های سیار اهدای خون 
راه اندازی می شود

پیمــان عشــقی، 
مدیرعامــل ســازمان 
انتقــال خــون گفت: 
به دنبال کاهــش آمار 
اهدای خون بــه دلیل 

سردی و آلودگی هوا و نیز شیوع کرونا، از هفته آینده 
پایگاه های سیار اهدای خون راه اندازی خواهد شد.

این پایگاه های سیار در مساجد و فرهنگسراهایی 
که امکان حضور مردم برای اهدای خون داشــته 
باشند راه اندازی خواهد شــد و در جاهایی هم که 
امکان استفاده از مســاجد و فرهنگسراها نباشد از 

اتوبوس های هال احمر استفاده می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

این روزها در حالی وضعیت کرونا 
در کشــور ســیاه توصیف می شود 
که مســئوالن رده اول بهداشــتی 
از احتمــال دو برابرشــدن مرگ و 
میرهای ناشی از آن تا دو هفته آینده 
خبر می دهند. رقمی که دیروز و در 
آخرین آمار اعام شده از سوی وزارت 
بهداشت ۴۵۲ نفر اعام شد و رسیدن 

آن به مرز هزار نفر هم محتمل است.
 از زمان اعام همه گیری ویروس 
کرونا در کشور در اول اسفند ۱۳۹۸ 
تاکنون بیش از ۴۱ هزار نفر جان خود 
را از دست داده اند. این در حالی است 
که ایــرج حریرچی، معــاون وزارت 
بهداشــت، چندی پیــش گفته بود 
آمار واقعی فوت شــدگان حدود دو 
برابر رقمی است که به صورت رسمی 

اعام می شود.
در این میان گرچه قدرت سرایت 
ویــروس کرونــا باالســت و هر روز 
خانواده ها و افراد بیشــتری را درگیر 
خود می کند، اما ســتاد ملی مقابله 
با کرونا در جلســات هفتگی خود به 
کندی و با تخفیــف بر محدودیت ها 
می افزاید و اجرای همین اندک را هم 

به اول هفته آینده موکول می کند.
 در آخرین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم که دیروز به ریاست حسن 
روحانی، رئیس جمهور برگزار شد بر 
خاف توصیه های اکید کارشناسان 
و مســئوالن بر تعطیلی دو هفته ای 

تهــران، صحبتــی از پایتخــت به 
میــان نیامد و در عــوض صحبت از 
محدودیت های ســطح بندی شده 

و پویا شد.
روحانی در این جلســه گفت: »از 
شــنبه هفته آینده یعنــی اول آذر 
طرحی اجرا می شــود که مربوط به 
کل کشور است و البته در هر شهر بنا 
بر اقتضائات آن شهر اجرا می شود و 
کلیت آن تا پایان کرونا ادامه خواهد 

داشت«.
نتقــاد از مصاحبــه  وی بــا ا
کارشناسان با رســانه های داخلی و 
خارجی گفت: »برخــی انتقادهای 
ناپخته ای را بیان می کنند. هر چیزی 
که اعتماد مردم را به ستاد ملی کرونا 
کاهش دهد به ضرر ماست، به محض 
این که اعتماد کم شــود دقت مردم 

برای اجرای مصوبات کم می شود«.
رئیس جمهــور از شــکل گیری 
اجتماعات گسترده در ماه های اخیر 
انتقاد کــرده و گفت: »اگــر تردد و 
تجمع کم شود بسیاری از مسائل ما 
حل می شود. در بســیاری از شهرها 
افزایــش ابتاهــا به خاطــر تجمع 

غیرضرور و غیرقانونی است«.
اعالم مصوبات جدید ستاد ملی 

مبارزه با کرونا
پس از سخنان حســن روحانی 
در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با 
کرونا، علیرضا رئیســی، سخنگوی 
این ستاد گفت: »در طرح جدیدی 
که برای کنترل شیوع کرونا طراحی 
شده، سه سطح هشدار تعریف شده 
است. اگر شهرســتانی در وضعیت 

سطح هشدار ســه قرار گیرد در این 
وضعیت بجز مشاغل خیلی ضروری 
که مربوط به تهیه مایحتاج ضروری 
مردم، امنیت و ســامت می شوند، 
بقیه مشــاغل همه تعطیل هستند. 
همچنیــن بر اســاس ارزیابی های 
وزارت بهداشت، این تعطیلی ممکن 
اســت دو هفته یا کمتر و بیشــتر 
طول بکشــد. در ارزیابی اولیه شاید 
بیش از ۱۰۰ شهرســتان مشمول 
محدودیت های سطح قرمز  شوند که 
اکثر مراکز استان ها و از جمله تهران 

جزو این وضعیت قرمز هستند«.
رئیســی گفــت: »در وضعیــت 
نارنجی یا سطح هشدار ۲ حدود ۱۵۰ 
شهر یا شهرستان جزو این محدوده 
قرار می گیرند کــه محدودیت های 
مشــاغل ســطح ۳ و ۴ در آنها اجرا 
می شود که جزئیات دقیق تر به اطاع 
خواهد رسید. حدود ۱۵۵ شهرستان 
نیــز در وضعیت زرد قــرار دارند که 
سطح شغلی ۴ در آنها محدود خواهد 

شد«.
به گفته او ایــن تصمیمات فقط 
مربوط به مشــاغل نیست، در حوزه 
مــدارس، آمــوزش، دانشــگاه ها 
و مراســم های فرهنگــی و مذهبی 
هم شــامل محدودیت خواهند شد. 
در ســطح هشــدارهای ذکر شده 
قرمــز، نارنجــی و زرد آموزش ها به 
صورت غیرحضــوری برگزار خواهد 
شد و مراســم مذهبی و فرهنگی به 
مدت حدود ۲ هفته فعا محدودیت 

خواهند داشت.
او درباره نحوه فعالیت کارکنان، 

اظهار کرد: »اگر ســطح هشدار ۳ و 
منطقه قرمز باشــد، حدود یک سوم 
و در سطح هشــدار ۲ یا نارنجی یک 
دوم کارکنــان در ادارات حضور پیدا 
می کنند و در سطح یک یا زرد حدود 
دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند 
کرد. البته مسئولین ادارات بر اساس 
ضرورتی که ایجاد می شــود تعیین 
خواهند کــرد که چــه گروه هایی 

سرکار حاضر شوند«.
معاون وزیر بهداشــت ادامه داد: 
»محدودیت ترددها نیز شامل سطح 
هشدار ۲ و ۳ است. یعنی منطقه قرمز 
و نانجی که خودروهای بومی با پاک 
بومی این شهرستان ها نمی توانند از 
شهر خود خارج شوند و به شهر دیگر 
هم نمی توانند وارد شوند و برعکس 
پاک های غیربومی هم نمی توانند 
وارد شــهرهای قرمــز و نارنجی یا با 
سطح هشدار ۳ و ۲ شــوند. به دلیل 
ضمانــت اجرایی، طــرح جزییات 
دیگری هم دارد کــه اعام خواهیم 

کرد«.
در حالــی برخی از ایــن مصوبه 

جدید انتقاد می کنند که ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا در اوایل بهار ســال 
جاری نیز برخی از مشاغل و اصناف 
را با هدف مبارزه با ویروس تعطیل 
کرد و نتیجــه آن کاهش آمار ابتا و 
کاهش تلفات بــه زیر ۵۰ نفر در روز 
بود. اما همزمان بــا پایان تعطیات 
نوروزی، از این محدودیت ها کاسته 
شــد، چراکه دولــت توانایی مالی 
مواجهه با عوارض ناشی از تعطیلی 

مشاغل را نداشت.
 تصمیم ویژه ای 

برای تهران گرفته نشد
در روزهای اخیــر علیرضا زالی، 
فرمانده مقابله با کرونا درکانشــهر 
تهران ضمن وخیــم توصیف کردن 
وضعیت پایتخت از بســتری شدن 
نزدیک به 7۰۰ بیمــار کرونایی در 
بیمارستان  های تهران خبر داد و گفت 
که۱۸۰۰ نفر در بخش مراقبت  های 
ویژه بستری هســتند. روزانه حدود 
۹۰ نفر در تهران بــر اثر ابتا به کرونا 

می میرند. 
از ســوی دیگر ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشــت شــب 
پیش از برگزاری جلسه دیروز ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا در پاســخ به 
مجری برنامه خبر ســیما گفته بود 
که ۶۵ نفر از روســای دانشــگاه ها 
که فرماندهان جان بــر کف مقابله 
با کرونا هســتند و در خــط مقدم 
حاضرند و اکثر آنها هم خودشــان و 
هم معاونانشان به این بیماری مبتا 
شده اند در یک نامه به وزیر بهداشت، 
درخواست کردند که تعطیلی ها در 
تمام کشور و نه در تهران انجام شود و 
قاعدتا به مطالب این بزرگواران توجه 

خواهد شد.
حتی انوشیروان محسنی بندپی 
استاندار تهران هم ۲ روز پیش اعام 
کرده بود که با تعطیلــی ۲ هفته ای 
تهران موافق است. او گفت: »خستگی 
کادر درمان و حجم باالی بســتری 
در بیمارســتان ما را ملــزم می کند 
تا شــرایطی را فراهم کنیــم که بار 
مراجعه به بیمارستان ها کاهش پیدا 
کند«. با وجود همه ایــن تاکیدات 
شرایط ویژه ای از سوی ستاد مقابله با 

کرونا در تهران اعام نشد.
این تاکید بر تعطیلــی تهران در 
شــرایطی اســت که هفته گذشته 
دو محدودیت جدید بــرای فعالیت 
اقتصادی و تردد شهروندان در تهران 
و ســایر شــهرها نیز اعام شد که از 
جمله آن لزوم تعطیلــی واحدهای 
صنفی از ســاعت ۱۸ عصــر و توقف 

فعالیت مترو و ناوگان اتوبوسرانی از 
ساعت ۲۰ بود.

همین دو اعمــال محدودیت نیز 
واکنش ها و اعتراض های بســیاری 
را به دنبال داشــت و بسیاری از افراد 
در فضای مجازی نســبت به این نوع 
اعمــال محدودیت واکنش نشــان 
دادنــد و آن را عاملــی جدید برای 
تجمع در متــرو و اتوبوس ها و ایجاد 

ترافیک در شهر برشمردند.
 دو برابر شدن مرگ و میرهای 

کرونایی
در حالی که برخی کارشناســان 
مصوبات اخیر ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا را برای کاهش شــیوع کرونا 
در کشــور کافی نمی داننــد، ایرج 
حریرچی معاون کل وزیر بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی از دو 
برابرشدن مرگ ناشــی از کرونا در 
دو هفته آینده خبر داد و گفت: »اگر 
همه با هم شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت نکنیم، زمستان هم مثل پاییز 
که تعداد کشــته های روزانه از رنگ 
فوق قرمز به ســیاهی گرایید، سیاه 

خواهد بود«.
حریرچــی گفــت: »همانطــور 
که می دانید متاســفانه مــا تقریبا 
روزانه ســه هزار مورد بستری داریم 
و متاســفانه بیش از ۱۰ روز اســت 
کــه مرگ های بــاالی ۴۵۰ مورد را 
تجربه کردیم و بــا این میزان رعایت 
شــیوه نامه ها و محدودیت هایی که 
اعمال می شــود، پیش بینی ها این 
است که فعا در میزان ابتا،  بستری و 
مرگ روند صعودی خواهیم داشت«.

حریرچــی گفــت: »پیش بینی 
سایت )IHMA( که پیش بینی های 
آمریــکا بــر مبنــای آن انجــام و 
برنامهریزی می شود و ما آن را ماک 
قرار نمی دهیم. برای کشور ما افزایش 
موارد مرگ و میر تــا نزدیک دو برابر 
در دو هفته آینده است که امیدواریم 

اصا اتفاق نیافتد«.

روحانی: از اول آذر محدودیت های جدید و بیشتری اعمال می شود

تهرانتعطیلنمیشود

خبر

جمعیت شان به حدود ۴۸۳ میلیون نفر نفر در 
جهان می رسد و ساالنه نزدیک به دو میلیون نفر 
به دلیل این بیماری جانشان را از دست می دهند. 
این در حالی اســت که این روزها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا مردم کمتر به ایــن بیماری غیر 

واگیر اما خطرناک اهمیت می دهند.
دیروز مصادف با ۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت 
بود. دیابت در کنار سکته مغزی و قلبی و سرطان 
یکی از خطرناک تریــن بیماری های غیر واگیر 
اســت. در ایران بیش از هفت میلیون نفر به این 
بیماری مبتا هســتند و به گفتــه معاون بیمه 
خدمات ســامت سازمان بیمه ســامت، این 
بیمه تنها در سال ۹۸ برای بیماران دیابتی ۲7۰ 
میلیارد تومان هزینه کرده است. ضمن اینکه در 
۶ ماهه نخست سال ۹۹ نیز بالغ بر ۱۲۰ میلیارد 

تومان برای بیماران دیابتی هزینه شده است.
مهدی رضایی، با اشاره به روز جهانی دیابت، 
این بیماری را یکــی از جدی ترین تهدیدهای 
سامت انسان در سال ها و دهه های اخیر دیابت 
برشمرد و اظهار داشــت: تغییرات چشمگیر در 
محیط زیست، رفتارها و سبک زندگی انسان ها 
موجب رشــد صعودی چاقی و دیابت شــده و 

عوارض عروقی دیابــت در طول حیات بیماران 
به افزایش بسیار زیاد سکته های قلبی و مغزی، 
نارســایی کلیوی،  نابینایــی و قطع عضو منجر 

شده است.
معاون بیمه خدمات ســامت سازمان بیمه 
سامت همچنین ۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت 
را بهانه ای برای معرفی دیابت و تشویق و ترغیب 
جامعه جهانی به پیشــگیری و مراقبت از شیوع 
گسترده آن دانست و با اشــاره به حمایت های 
سازمان بیمه ســامت از بیماران دیابتی گفت: 
بیماران دیابتی در سیستم بیمه سامت دارای 
پرونده هستند، همچنین در سال گذشته حدود 
۲۰۰ هزار نفر از بیمه شــدگان بیمه سامت از 

انسولین های مورد نیاز خود استفاده کردند.
گرانترین بیماری فراگیر غیرواگیر

همچنیــن دیروز معــاون دفتــر مدیریت 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت ضمن 
اشاره به تاریخچه نام گذاری روز جهانی دیابت، 
در عین حال به بررسی عوارض بیماری بر نظام 
ســامت جهانی پرداخت و گفت: هزینه های 
دیابت در ســال ۲۰۱۹ میادی به میزان 7۶۰ 
میلیارد دالر آمریکا بوده است و باید بدانیم دیابت 

مسئول ۱۰ درصد از کل هزینه های صرف شده 
در سامت است.

دکتر علیرضا مهدوی گفــت: اگرچه دیابت 
درمان پذیر نیست، اما قابل کنترل است. 

مهدوی درباره آمار ابتا به دیابت در جهان، 
گفت: در ســال ۲۰۱۹ میــادی ۴۶۳ میلیون 
بزرگســال یعنی یک نفر در هر ۱۱ نفر مبتا به 
دیابت نوع دوم بودند و در ســال ۲۰۲۰ نیز این 
رقم به ۴۸۳ میلیون نفر رســید. در سال ۲۰۱۹ 
مبتایان به نوع اول دیابت با ســن کمتر از ۱۴ 
سال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد 
شدند و ساالنه ۱۲۸ هزار نفر مبتای جدید نیز 

شناسایی می شود.
وی با تاکیــد بر اینکه طی ســال های اخیر 
افزایش شــیوع بیماری دیابــت در جهان، این 
بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده 
است، گفت: انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ تعداد 
افراد مبتا به دیابت به ۵7۸ میلیون نفر افزایش 
یابد و ممکن است تا سال ۲۰۴۵ تعداد بیماران 
از مرز 7۰۰ میلیون نفر نیز بگذرد. افزایش شیوع 
دیابت از ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۵ بــرای منطقه 
اروپا ۱۵ درصد اســت، ولی در منطقه ما که بر 

اساس تقسیم بندی های فدراسیون بین المللی 
دیابت در منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
هســتیم تا ۹۶درصد خواهد بود و بعد از آفریقا 
که با ۱۴۳درصد باالترین رتبــه را دارد منطقه 

MENA در جایگاه دوم قرار دارد.
وی با بیان اینکه نیمی از مبتایان به دیابت در 
جهان از بیماری خود اطاع ندارند، گفت: طبق 
آخرین مطالعه انجام شــده در کشور ما نیز یک 
چهارم بیماران از بیماری خود بی اطاع هستند.

مهدوی ادامه داد: ۳ نفر از هر ۴ دیابتی در 
کشــورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی 
می کنند. از هر ۶ تولد یک مــورد درگیر قند 
خون باال )هیپرگلیسمی( در بارداری هستند. 

همچنین بر اساس آمارها دو سوم افراد مبتا 
به دیابت در مناطق شهری زندگی می کنند و 
سه چهارم آن ها در سن کار هستند. نکته قابل 
توجه آن اســت که از هر ۵ نفر مبتا به دیابت 
)۱۳۶ میلیون نفر( یک نفر باالی ۶۵سال سن 
دارد و بر این اســاس در ســال ۲۰۱۹ حدود 
۲۰درصد بیماران سالمند بوده اند. متاسفانه 
۴.۲ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۹ در اثر دیابت 
فــوت کردنــد. هزینه های دیابت در ســال 
۲۰۱۹ میادی به میــزان 7۶۰ میلیارد دالر 
آمریکا بوده است و باید بدانیم دیابت مسئول 
۱۰ درصد از کل هزینه های صرف شــده در 

سامت است.

به مناسبت روز جهانی دیابت اعالم شد؛

یک چهارم بیماران دیابتی از بیماری خود بی اطالع هستند

در حالی برخی از مصوبه 
جدید انتقاد می کنند که 

ستاد ملی مقابله با کرونا در 
اوایل بهار سال جاری نیز 
برخی از مشاغل و اصناف 

را با هدف مبارزه با ویروس 
تعطیل کرد و نتیجه آن 

کاهش آمار ابتال و کاهش 
 تلفات به زیر 50 نفر 

در روز بود

حسن روحانی: »از شنبه 
هفته آینده یعنی اول آذر 

طرحی اجرا می شود که 
مربوط به کل کشور است 

و البته در هر شهر بنا بر 
اقتضائات آن شهر اجرا 

می شود و کلیت آن تا پایان 
کرونا ادامه خواهد داشت«
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