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شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید
وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونا و فوت ۲۴ مبتال به کووید 
۱۹در یک شــبانه روز خبرداد.به گزارش ایسنا بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
از روز ۲۳ دی مــاه تــا روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰  و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۲۸۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون 
و ۲۱۷ هزار و ۳۲۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲۴ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار 
و ۲۶ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۲۴ دی ماه ۶ میلیون ۶۰ هزار و ۶۸۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۱۴۰۹ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا روز ۲۴ دی ماه ۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۶۲ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.تا روز ۲۴ دی ماه ۶۰ میلیون و ۲۶۹ هزار 
و ۸۹۶ نفر دوز اول، ۵۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر دوز دوم و ۱۱ میلیون و 
۹۷۴ هزار نفر، دوز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشــور به ۱۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۲۲۱ دوز رسید.در یک 

شبانه روز ۲۹۱ هزار و ۵۲۳ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

»اسپایکوژن« برای دوز سوم سایر واکسن ها 
تاییدیه گرفت

واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در گروه های سنی ۱۸ تا ۵۰ سال و برای 
دز سوم در تمام افراد باالی ۱۸ سال از سازمان غذا و دارو مجوز تزریق دریافت 
کرد.به گزارش  ایسنا، بنابر اعالم کانال خبری وزارت بهداشت، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور آورده است:»بر اســاس مطالعات، تاییدیه سازمان غذا و 
دارو و با توجه به مصوبات کمیته ملی واکســن کووید۱۹، واکســن اسپایکوژن 
به عنوان نوبت ســوم تمام واکسن های موجود در داخل کشور مورد تایید است.
واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در گروه های سنی ۱۸ تا ۵۰ سال و برای 
دز سوم در تمام افراد باالی ۱۸ سال مجوز تزریق دریافت کرده است.تزریق این 
واکسن از هفته آینده در مراکز واکسیناسیون به عنوان دوز سوم انجام می شود«.
گفتنی اســت ساخت و تولید این واکسن کرونا، حاصل همکاری مشترک ایران 

و استرالیاست.

مادران و پدران » متولدین ۹۹« چند ساله بودند؟
بیشترین فراوانی والدت ها در سال ۱۳۹۹ متعلق به مادران ۳۰ ساله و بیشترین 
فراوانی والدت ها مربوط به پدران ۳۴ ســاله بوده است.به گزارش ایسنا، برپایه  
اطالعات ســالنامه آماری ســال ۱۳۹۹ ثبت احوال کشور، در سال گذشته یک 
میلیون و ۱۱۴ هزارو ۱۲۸ والدت در پایگاه اطالعات جمعیت کشــور ثبت شد 
که یک میلیون و ۸۶ هزارو ۵۶۶ مورد آن در همان ســال رخ داد یعنی ســال 
۱۳۹۹ به ثبت رسیده است.بیشترین فراوانی والدت ها در سال گذشته با فراوانی 
۶۴هزارو ۸۷۸ نوزاد زنده متولد شــده متعلق به مادران ۳۰ ســاله و بیشترین 
فراوانی والدت ها با فراوانی ۷۲ هزارو ۶۲۶ نوزاد زنده متولد شده متعلق به پدران 
۳۴ ســاله بوده است؛ این در حالی اســت که در سال ۱۳۹۸ بیشترین فراوانی 
والدت ها مربوط به مادران ۲۹ ســاله و پدران ۳۳ ساله بوده است.میانگین سن 
مادران در والدت های ثبت شده سال گذشته نیز ۲۹ سال و ۲ماه و میانگین سن 
پدران در والدت های ثبت شده ۳۳ سال و ۷ماه بوده است همچنین سهم پدران 
و مادران جوان یعنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله از کل والدت های جاری ثبت شده بدون 

توجه به مرتبه تولد فرزند به ترتیب ۶۵.۳ و ۸۱.۸ درصد بوده است.

فرایند صدور پروانه ساخت و ساز 
چند مرحله ای می شود

معاون شهردار تهران از چندمرحله ای کردن صدور پروانه بمنظور کاهش زمان 
صدور خبــر داد و گفت: می خواهیم پروانه ها را به پروانه های مختلف تقســیم 
کنیم و پروانه یک و دو و سه داشته باشیم تا فرایند صدور کاهش یابد.حمیدرضا 
صارمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره ادامه روند طوالنی 
بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه 
گفت: تدبیر ما این اســت که در راســتای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام 
دهیم. برای مثال بخش های کنترل نقشــه، نظارت، آتش نشــانی، فضای سبز، 
بازدید، نقشــه نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص 
می دهند، از همین رو می خواهیم تعدادی از این زمان ها را به بعد از صدور پروانه 
موکول کنیم. در واقع می خواهیم پروانه ها را به پروانه های مختلف تقسیم کنیم.

صارمی در تشریح جزئیات پروانه های مختلف گفت: بدین ترتیب برای مثال در 
زمان شــروع عملیات یک پروانه، در ادامه پروانــه دیگری و به عبارت دقیق تر 
پروانه یک و دو سه را داشته باشیم و این اتفاقات در آن رخ دهد.معاون شهردار 
تهران در واکنش به اینکه رئیس شــورای شهر نسبت به عدم تحقق درآمدهای 
شهرســازی در مناطق انتقاد داشتند، اظهار کرد: االن وضع ما خوب است و رو 
به جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام شده است، فرایند 
صدور پروانه تسهیل می یابد و با مالکین و انبوه سازان صحبت می شود که ورود 
پیدا کنند.او افزود: باید بتوانیم از ظرفیت لشــکر انبوه سازان که برخی از آن ها 
سالیان سال مورد بی مهری قرار گرفته اند در ساخت و ساز تهران استفاده کنیم.
صارمی همچنین درباره صدور پروانه و ساخت و ساز در مناطق جنوبی پایتخت 

اظهار کرد: در این مناطق تسهیالت بیشتری ارائه خواهد شد.

هشدار به مراکز غیرقانونی تکثیر پرندگان
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: بیشــترین گونه های پرندگان در معرض قاچاق، شــاهین سانان از جمله 
بحری و باالبان ها هســتند که اغلب به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس 
قاچاق می شوند.شــهاب الدین منتظمی در ارتباط با قاچاق حیوانات از ایران به 
کشــورهای دیگر به خبرنگار ایلنا گفت: درحال حاضر عمده ترین حیوانات در 
معرض تهدید قاچاق، پرندگان شــکاری هســتند. بیشترین گونه های پرندگان 
در معرض قاچاق، شــاهین ســانان از جمله بحری و باالبان ها هستند که اغلب 
به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند. خوشبختانه با توجه 
به اســتمرار پایش ها و افزایش مراقبت ها، از سال گذشته شاهد این هستیم که 
موارد جلوگیری از این تخلف ها زیاد شده است، از بخش اعظمی از این تخلفات 
جلوگیری می شــود و این پرندگان در زیستگاه های اصلی خود با نظارت کامل 
همکاران ما در اداره کل رهاســازی می شــوند. او در ارتباط با خبری مبنی بر 
صادرات بلبل خرما از مقصد خوزستان به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
گفت: اصال پرندگان زینتی جدا از موضوع پرندگان حیات وحش اســت. بخش 
اعظم پرندگان زینتی از جمله گونه های غیربومی ما هســتند. هیچ مشکلی در 
بحث صادرات این گونه ها وجود ندارد زیرا به هرحال این یک نوع صادرات است. 
آن هایی که کامال با هماهنگی سازمان صادر می شوند، مجوز دریافت می کنند. 
بخشــی مانند صادرات شترمرغ و کبوترهای پرورشــی مجوزهای قانونی برای 
تکثیر را در اختیار دارند. منتظمی افزود: اما بلبل خرما، گونه انحصاری، اندمیک 
و در معرض خطر ما نیســت. اگر بلبل خرما از طبیعت زنده گیری شود، قطعا 
قاچاق اســت و با آن برخورد می شود. اما سالیان سال است می بینیم که بعضا 
آن را بــه عنوان پرنده زینتــی نگه داری و جوجه گیری می کنند و عمده منبع 
آن دیگر از طبیعت نیســت؛ از طرفی این پرندگان در تعداد باال برای مثال پنج 
هزار مورد صادر نمی شوند.منتظمی گفت: اگر فردی پرنده زینتی از کشور صادر 
می کند، باید مشــخص کند منبع آن کجاست و از کجا آن را تهیه کرده است 
زیرا ما تنها نگران خروج پرندگان قاچاق شده نیستیم، بلکه نگران ورود قاچاق 
نیز هستیم.او درپاسخ به این سوال که چگونه موارد صادرات پرندگان زینتی از 
پرندگان زنده گیری شده از طبیعت از سوی قاچاقچیان تشخیص داده می شوند، 
گفت: برای یک فروشــنده اصال مقرون به صرفه نیست که وقت بگذارد و پنجاه 
عدد بلبل خرما را زنده گیری کند، زیرا اگر بخواهد از پرنده فروشی ها اقدام کند، 
ظرف یک هفته می تواند ســی تا چهل مــورد را جمع آوری کند. اما یک هفته 
وقت گذاشــتن برای جمع آوری بلبل خرما اصال برایش ارزش اقتصادی ندارد. 
البته باید به سمت ساماندهی این مساله برویم. منتظمی گفت: پرندگان زینتی 
دامنه ای از پرندگان مختلف اســت. ما قطعا برای اینکه هم جلوی قاچاق ورود 
و هم قاچاق خروج این پرنده ها را بگیریم باید ســاماندهی کنیم و مراکز تکثیر 
مجوزدار باشــند. البته دو یا ســه مرکز در این زمینه مجوزهای الزم را دارند و 
پرندگان را حلقه گذاری کرده و با کد مشخصی اقدام به صادرات آن ها می کنند. 
اما به هرحال شاهد این هستیم که در بسیاری از خانه ها در ابعاد کوچک و بزرگ 
قناری و عروس هلندی و مانند آن تکثیر می شــود. از آنجا که این ها گونه های 
بومی ما نیست و پرنده زینتی هستند، بسیاری از افراد دنبال اینکه مجوز بگیرند 

اخبار کوتاه
ژاپن و سنگاپور در صدر رتبه بندی جهانی پاسپورت ها قرار گرفتند

پاسپورت ایران همچنان در بین  گذرنامه های ضعیف دنیا

 لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناسیون

»اُمیکرون« در کشور همچنان رو به افزایش 

واکنش بهزیستی به اظهارات پلیس برای جمع آوری مراکز کاهش آسیب از سطح شهر

رتبه بندی جهانی پاسپورت ها در آغاز سال ۲۰۲۲ درحالی 
اعالم شد که آزادی سفر برای شهروندان کشورهای ثروتمند 
بیشــتر شده، اما ســویه اُمیکرون نوعی »آپارتاید سفر« را 
علیه کشورهای عمدتا آفریقایی راه انداخته است.به گزارش 
 Henley ایسنا، شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت
Partners & گزارش فصلی خود از رتبه بندی پاسپورت ها 
در آغاز ســال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. پایه این ارزش گذاری، 
اطالعات محرمانه و انحصــاری انجمن بین المللی حمل و 
نقل جهانی )یاتا( اســت که مشخص می کند چه تعداد از 
۲۷۷ نقطه ســرزمینی برای ۱۹۹ پاسپورت )گذرنامه( در 
دســترس قرار گرفته اند. جایگاه گذرنامه ها نیز براســاس 
شاخص هایی چون نیاز نداشتن به ویزا هنگام سفر، امکان 
دریافت ویزا در فرودگاه و مرزها و همچنین، فرایند و مدت 

زمان انتظار برای دریافت ویزا تعیین شده است.
قوی ترین پاسپورت های ۲۰۲۲

سی ان ان براساس نخستین گزارشی که شرکت »هنلی« در 
سال ۲۰۲۲ منتشر کرده  به این نتیجه گیری رسیده است 
که شــکاف عمیقی در آزادی سفر بین کشورهای شمالی 
و جنوبی کــره زمین وجود دارد. همچنین محدودیت های 
کرونا، بزرگترین مانع سفر را در تاریخ ۱۶ سال بررسی این 
شــاخص و رتبه بندی پاسپورت ها ایجاد کرده است. با این 
وجود، در رتبه بندی و ارزش گذری اعتبار پاســپورت ها به 
این محدودیِت موقتی توجه نشــده است و بر پایه شاخص 
دسترسی آزاد کشورها، این نتیجه اعالم شد که شهروندان 
ژاپنی و سنگاپوری همانند سال های گذشته، مطلوب ترین 
گذرنامــه را در اختیار دارند و می توانند بدون ویزا به ۱۹۲ 

مقصد سفر کنند. 
ضعیف ترین پاسپورت نیز مانند سال های گذشته متعلق به 
افغانســتان است و شهروندان این کشور فقط به ۲۶ کشور 
دسترسی بدون ویزا دارند.اما بررسی وضعیت سایر کشورها 
نشان می دهد کشورهای اتحادیه اروپا طبق معمول در صدر 

جدول قرار دارند. 
براساس رتبه بندی ابتدای سال ۲۰۲۲ شرکت »هنلی«، کره 
جنوبی با آلمان در رتبه دوم )با امتیاز سفر به ۱۹۰ مقصد( 
و فنالند، ایتالیا، لوکزامبورگ و اســپانیا )با امتیاز ســفر به 
۱۸۹ مقصد( مشترکا در رتبه سوم قرار دارند.فرانسه، هلند 
و ســوئد با یک پله صعود، به اتریش و دانمارک در جایگاه 
چهارم )با امتیاز ســفر به ۱۸۸ مقصد( پیوسته اند. ایرلند و 
پرتغال با امتیاز دسترسی به ۱۸۷ مقصد، در رده پنجم قرار 
دارند.ایاالت متحده و بریتانیا که در سال ۲۰۱۴  رتبه اول 
را مشــترک در اختیار داشتند، اکنون در کنار چهار کشوِر 

ســوئیس، نروژ، بلژیک و نیوزیلند که از سیاست بی طرفی 
پیروی می کنند، در رتبه ششم این فهرست قرار گرفته اند. 
شهروندان این کشورها به ۱۸۶ کشور دسترسی بدون ویزا 
دارند.رتبه هفتم مطلب ترین پاسپورت ها نیز مشترکا به دو 
کشور مهاجرپذیر استرالیا و کانادا و جمهوری چک، یونان 
و مالت رسیده است که شــهروندان این پنج کشور امتیاز 

دسترسی بدون ویزا به ۱۸۵ کشور را دارند.
کشــورهای اروپای شــرقی نیــز جایگاه هــای بعدی ۱۰ 
پاســپورت برتر ابتدای ســال ۲۰۲۲ را تصاحب کرده اند؛ 
مجارســتان و لهستان )با امتیاز ســفر بدون ویزا به ۱۸۳ 
مقصد( به رتبه هشتم صعود کرده اند. لیتوانی و اسلواکی )با 
امتیاز سفر بدون ویزا به ۱۸۲ مقصد( رتبه نهم مطلوب ترین 
پاسپورت ها را به دست آورده اند و استونی، لتونی و اسلوونی 
نیز )با امتیاز ســفر به ۱۸۱ مقصــد( در جایگاه دهم قرار 

گرفته اند.
پاسپورت های ضعیف و رتبه ایران

امــا بدترین پاســپورت ها به کشــورهایی تعلــق دارد که 
شــهروندان آن ها حق دسترســی به کمتر از ۴۰ کشور را 
دارند؛ افغانستان با حق ســفر بدون ویزا به ۲۶  مقصد در 
رتبــه ۱۱۱ و انتهای این فهرســت قــرار گرفته و همانند 
سال های گذشته ضعیف ترین پاســپورت را دارد. گذرنامه 
عــراق نیــز رتبــه ۱۱۰ این جــدول را به دســت آورده،   
درحالی که شــهروندان آن امکان ســفر بدون ویزا به  ۲۸ 

مقصد را دارند. ســوریه )۲۹ مقصد بدون ویزا(، پاکســتان 
)۳۱ مقصد(، یمن )۳۳ مقصد(، سومالی )۳۴ مقصد(، نپال 
و فلسطین )۳۷ مقصد( و کره شمالی )۳۹ مقصد( به ترتیب 
رتبه های انتهایی این فهرست و بعد از افغانستان و عراق را 
به خود اختصاص داده اند.اما گذرنامه ایران مشترک با کنگو 
با امتیاز ســفر بدون ویزا به ۴۲ کشور جایگاه ۱۰۱ جدول 
رتبه بندی پاســپورت ها در ابتدای سال ۲۰۲۲  را به دست 
آورده  اســت. جایگاه کنونی ایران مشابه سال ۲۰۲۰ است. 
ایران در نیمه اول ســال ۲۰۲۱  رتبه ۹۹ را داشت. هرچند 
در این سال ها تغییر چندانی در وضعیت دسترسی یا سفر 

با گذرنامه ایرانی به کشورهای بیشتر ایجاد نشده است.
درحال حاضــر و بــدون درنظر گرفتــن محدودیت های 
کرونا، با گذرنامه ایرانی می تــوان به جمهوری آذربایجان، 
قطر، لبنان، ترکیه، ارمنســتان، گرجستان، عمان، سوریه، 
سریالنکا، مالدیو، ماکائو، کامبوج، مالزی، نپال، تیمور شرقی 
یا لسته از مستعمره های اندونزی، اکوادور، بولیوی، ونزوئال، 
جزایر کوک، میکرونزی، نیووی، جزایر پاالئو، ساموآ، تووالو، 
دومینیکا، هاییتــی، جزایر کیپ ورد، جزایر کومورس، گینه 
بیســائو، کنیا، ماداگاســکار، موریتانی، موزامبیک، روآندا، 
ســنگال، سیشل، سیرالئون، سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا 
و زیمبابــوه بدون روادید و یا از طریــق ویزای فرودگاهی 
ســفر کرد. هرچند بســیاری از این کشــورها مقصد سفر 
ایرانی ها نبوده و پرواز مستقیم به آن ها وجود ندارد و امکان 

دسترسی نیز بسیار محدود و سخت بوده است.
معتبرترین پاسپورت خاورمیانه

اما در خاورمیانه، معتبرترین پاسپورت همچنان به امارات 
عربی متحده تعلــق دارد. گذرنامه امارات با امتیاز ســفر 
به ۱۷۵ کشــور جایگاه پانزدهم جدول رتبه بندی ابتدای 
ســال ۲۰۲۲  را به دست آورده اســت. امارات که در سال 
۲۰۱۹  در جایگاه بیستم ایســتاده بود، این پرش رتبه ای 
را مرهون سیاست آزادسازی مرزها برای کشورهای بیشتر 
اســت.گذرنامه ترکیه نیز که مهاجــرت ایرانی ها به آن در 
فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سه برابر شده و بر اساس 
اعالم سازمان آمار این کشور، ایرانی ها در پاییز سال ۱۴۰۰ 
صدرنشین خریداران خارجی مسکن در این کشور بوده اند، 
رتبه ۵۰ پاسپورت های معتبر ابتدای سال ۲۰۲۲ را به دست 
آورده است. شهروندان ترکیه با گذرنامه این کشور می توانند 
به ۱۱۰ کشور بدون ویزا و یا با ویزای فرودگاهی سفر کنند.  

شکاف آزادی سفر بیشتر شد
با وجود این رتبه بندی، اما ظهور ســویه اُمیکرون، شکاف 
فزاینــده ای در جابه جایی های بین المللی بین شــهروندان 
کشــورهای ثروتمندتر و فقیر ایجاد کرده اســت؛ چرا که 
محدودیت هــای ســختگیرانه ای علیه کشــورهای عمدتاً 
آفریقایی اعمال شــده است، به گونه ای که آنتونیو گوترش 
ـ دبیرکل ســازمان ملل متحدـ  آن  را به »آپارتاید ســفر« 
توصیف می کند. بســیاری معتقدند کشــورهای ثروتمند 
و تولیدکننده واکســن بــا محدودیتی که در دسترســی 
کشــورهای آفریقایی ایجاد کرده انــد عامل چنین وضعی 
هســتند.با این حال، شرکت »هنلی« به استناد داده هایش 
معتقد است: جدا از بیماری همه گیر کووید ۱۹، سطح کلی 
آزادی ســفر در چند دهه اخیر بیشتر شــده است،   مثال 
براســاس شاخص ســال ۲۰۰۶ برای یک فرد سفر به ۵۷ 
کشــور بدون ویزا به طور میانگین امکان پذیر بود، اما امروز 
این تعداد تقریباً دوبرابر شده است. اگرچه، شهروندان اروپا، 
آمریکای شمالی و کشورهای ثروتمند آسیایی از این آزادی 
بیشتر از ســایرین برخوردارند.به جز »هنلی« که در سال 
دو مرتبه پاسپورت ها را اعتبارسنجی می کند، شاخص های 
دیگری برای رتبه بندی و ارزش گــذاری گذرنامه ها وجود 
دارد، مثــال  شــاخص پاســپورت »آرتــون کاپیتال« که 
گذرنامه های ۱۹۳ کشــور عضو سازمان ملل متحد و شش 
منطقه دیگر همچون تایــوان، ماکائو، هنگ کنگ، کوزوو، 
ســرزمین فلســطین و واتیکان را درنظر می گیرد. بر این 
اســاس، امارات با امتیاز سفر به ۱۶۰ کشور، معتبرترین و 

مطلوب ترین پاسپورت را دارد.

عضو کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا 
با تاکید بر لزوم مداخــالت اقناعی و اجباری 
برای واکسیناســیون کرونا، گفت: از جمعیت 
۶۷ میلیون نفری که انتظار داشــتیم واکسن 
تزریق کنند، حــدود ۶۰ میلیون نفر برای دز 
اول واکســینه شدند، ولی سرعت موارد جدید 
تزریق بســیار کاهش یافته است؛ تا جایی که 
تزریــق نوبت اول به روزی حدود ۵۰ هزار نفر 
رسیده است و این موضوع نگران کننده است.
دکتر مسعود یونســیان در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: طی مدت اخیر که امیکرون وارد کشور 
ما شــده است، همانطور که انتظار می رفت رو 
به افرایش است و بر اساس بررسی های صورت 
گرفته هنوز سویه غالب نشده است؛ اما به نظر 
می رســد یک سوم یا یک چهارم موارد ابتال از 

این سویه باشد.
 او تاکید کرد: اینکه موارد اعالم شده بیش از 
موارد رسمی مبتالیان باشد، همیشه و در همه 
جای دنیا چنین است؛ زیرا نه برای همه تست 
مخصوص انجام می شود و نه تست حساسیت 
۱۰۰ درصدی دارد که موارد را دقیقا مشخص 
کند. بر این اســاس تعمدی در کمتر گزارش 
کردن تعداد موارد نیســت، ولی همیشه همه 
جای دنیا تعداد مبتالیان بیش از موارد گزارش 

شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی توان 
امیکرون را یک ســرماخوردگی درنظر گرفت، 
تصریح کرد: ابتال به این ســویه شــدیدتر از 
سرماخوردگی اســت و می تواند موارد بستری 
و منجــر به مرگ هم داشــته باشــد؛ اگرچه 
شــدت آن قدری کمتر از واریانت دلتا است، 
اما آنقدر شدت کمتر نیست که بگوییم مانند 

سرماخوردگی اســت و نگران آن نباشیم. این 
سویه می تواند به شدت تعداد موارد را افزایش 
دهــد که با این اتفاق همــان درصد کمی هم 
که نیاز به بســتری و ونتیالتور دارند می تواند 
سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.
این اپیدمیولوژیست درباره آثار واکسن بر سویه 
امیکرون، تصریح کرد: مطالعات متعددی نشان 
داده اســت و دانشــمندان معتقد هستند که 
تفاوت این سویه چون بیش از سویه های قبلی 
اســت و برای غلبه بر آن نیاز به تزریق سه دز 
واکسن داریم و حتی مطالعاتی نشان می دهد 
که واکسن سینوفارم که ادعا می شود اثربخشی 
آن به طور نسبی کمتر از سایر واکسن ها است  
اما،  سه دز آن توانسته به خوبی این ویروس را 
در شــرایط آزمایشگاهی کنترل کند؛ بنابراین 
تاکیــد به تکمیل واکسیناســیون و تزریق دز 

سوم می تواند اثربخشی باالیی داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه هیچکدام از سویه های 
کرونا، در ســنین جوان، شــدت باالیی ندارد، 
بیان کرد: شدت درگیری بیماری در کهنسالی 
و میانســالی باالتر اســت؛ اما معنای آن این 
نیســت که در کودکان و نوجوانان مرگ و میر 
ندارد، ولی به شدت مرگ و میر کمتری دارد و 
اگر قرار است پیشگیری انجام شود، اولویت با 
سنین پایین تر است. اگر واکسنی که بی خطری 
آن در کودکان ثابت شــود، در دسترس باشد 
توصیه اکید شــده اســت که کــودکان هم 
واکسینه شــوند؛ زیرا می توانند حامل آلودگی 
ویروســی به بزرگساالن باشند.یونسیان تاکید 
کرد: وقتی کودکان در اثر ابتال به کرونا احتمال 
مرگ خیلی پایینی دارند، به همان اندازه هم 
باید واکســن خیلی بی خطــری تزریق کنند؛ 

چون در ســالمندان که احتمــال مرگ باالتر 
است حتی اگر واکســن درجاتی از عوارض را 
داشــته باشد، می توانیم در تعادل سود و زیان 
بپذیریم و خطرات ناچیز را به دلیل فواید باال 
بپذیریم. در مورد کودکان، عالقه مند و پیگیر 
تزریق واکســن بی خطر و بی عارضه هستیم.او 
درباره میزان واکسیناســیون کرونا در کشور، 
تصریح کرد: از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که 
انتظار داشتیم واکسن بزنند حدود ۶۰ میلیون 
نفر برای دز اول واکســینه شدند، ولی سرعت 
موارد جدید تزریق بســیار کاهش یافته است 
تا جایی که تزریــق نوبت اول به روزی حدود 
۵۰ هزار نفر رســیده است و این خیلی نگران 
کننده است. بیش از ۵۲.۵ میلیون نفر دز دوم 
را تزریق کردند و به نظر می رســد این فاصله 
میــان دز یک و دو به این زودی ها پر نشــود 
و نیاز باشــد مداخالت اقناعی و اجباری برای 

افزایش سالمت جامعه انجام شود.
شرایط شکننده کرونا در کشور 

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا، با 
تاکید بر اینکه اُمیکرون خفیف نیست، گفت: 
باتوجه به ســرایت پذیری بسیار باالی ویروس 
امیکرون، در صورت عدم توجه به پروتکل های 
بهداشــتی و سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰ 
درصد می تواند به ویروس غالب در کشور بدل 
شود.دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، 
دربــاره وضعیت ابتال به اُمیکرون در کشــور، 
گفت: بایــد توجه کرد که قطعــا تعداد افراد 
مبتال به اُمیکرون در کشور، از تعداد مبتالیانی 
که به صورت رسمی شناســایی و اعالم شدند، 
بیشتر اســت. وی افزود: در عین حال باتوجه 
به سرایت پذیری بسیار باالی ویروس امیکرون، 

در صورت عدم توجه به پروتکل های بهداشتی 
و ســایر هشــدارها، این ویروس ۱۰۰ درصد 
می تواند به ویروس غالب در کشور بدل شود.
طبرسی ادامه داد: البته در حال حاضر وضعیت 
بیمارستان ها خوب است و افزایش باالی تعداد 
بســتری و... را نداریم، اما این شرایط تا دو سه 
هفته آینده شــکننده است. یعنی ۱۰۰ درصد 
افزایشــی در ابتال خواهیم داشــت، بر  همین 
اســاس اکنون بایــد تالش کنیم تــا با انجام 
اقدامات کنترلی، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تزریق و تکمیل ســریع واکسیناسیون، موج 
آن پیک را پایین آوریم. وی تاکید کرد: بر این 
اساس توصیه می کنم کسانی که موعد دز سوم 
واکسن شان فرا رسیده و هنوز دز سوم را تزریق 
نکرده انــد، حتما آن را در اســرع وقت تزریق 
کنند.  در عین حال یک جمعیتی در کشــور 
داریم که هنوز اصال واکســن تزریق نکرده اند 
که ممکن اســت خطرناک باشد و باید هرچه 

سریع تر واکسن تزریق کنند.وی با بیان اینکه 
نباید تصور شــود که اُمیکرون  خفیف است، 
گفت: در حال حاضر بیمارانی در بیمارســتان 
داریم که واکســن نزدند و حــاال به اُمیکرون 
مبتال شده اند و به شدت هم از مرگ می ترسند 
و حاال پشیمانند که چرا واکسن تزریق نکردند. 
افرادی که واکســن نزدند، باید ایــن افراد را 

ببینند.
طبرســی تاکید کرد: در عیــن حال اُمیکرون 
خفیف نیســت. البتــه ممکن اســت عالیم 
آن در ابتــدا کمتر باشــد، اما در بســیاری از 
کشــورهایی که موج اُمیکرون شــکل گرفته، 
تعداد بستری شــان طی یک هفته گذشته به 
شدت باال رفته اســت. این نشان می دهد که 
وقتی بیماری می چرخد، متاسفانه قربانی هم 
می گیرد. بنابراین اُمیکرون هم می تواند بیماری 
شدید دهد، هم می تواند منجر به بستری فرد 

شده و در عین حال کشندگی هم دارد.

در حالی کــه رئیــس پلیس مبــارزه با موادمخــدر تهران 
وجــود DICها و شــلترها و... در محله شــوش و هرندی 
را دلیــل مهاجرت معتادان اســتان های دیگــر به تهران 
می داند، ســازمان بهزیســتی به عنوان متولی رسیدگی به 
آسیب دیدگان می گوید: پس از شناسایی پاتوق ها و محالت 
تجمع معتــادان متجاهر و کارتن خــواب و پرخطر، مراکز 
مذکور در جهت ارائه خدمات کاهش آسیب ایجاد می شوند، 
لــذا این مراکز نمی توانند به خودی خود دلیل تجمع افراد 
پرخطر در نقاطی خاص باشند. به گزارش ایسنا، طی هفته 
گذشــته که رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
از افزایش هزار نفــری جمعیت معتادان متجاهر در تهران 
خبر داد، علت این موضوع را وجود چند کانون برای جذب 
جمعیت معتادان متجاهر در مناطقی مانند شوش و هرندی 
دانســت که حتی باعث حضور معتادان از شهرها و مناطق 
دیگر نیز شده و همچنین وجود DIC ها و خدمات پزشکی 
مجانی، MMT یا همان متادون درمانی، شلترها و جاهای 
خواب در محله شوش و هرندی و در بخشی دیگر نیز توزیع 
رایگان غذا در میان معتادان که از ســوی افراد خیر انجام 
می شــود را موجب مهاجرت معتادان اســتان های دیگر به 

تهران عنوان کرد.
اما این مقام مسئول طی چند روز گذشته و در جدیدترین 
سخنانش با ایسنا، اعالم کرده که با جمع آوری تمام معتادان 
متجاهر از سطح شهر تهران، فعالیت مراکز متادون درمانی و 
شلترها نیز از مناطق مسکونی و شهری پایان خواهد یافت.
وی گفته است که یکی از موضوعاتی که در قرارگاه کاهش 
آســیب در شــهرداری هم پیگیری آن مصوب شد و جزو 
دغدغه ها و مطالبات مردم و خواســته های ما هم محسوب 
می شود، این است که این مراکز دی آی سی،متادون درمانی، 
شلترها و ... از محالتی که در آن سکونت مردم وجود دارد 
و خانه و مدرســه و ... هست، خارج شود.به گفته حسنوند، 
مســئوالن شهر و اســتان تهران معتقدند که این مراکز به 

اصطالح کاهش آسیب، در عمل آسیب هایی را به ساکنان 
مناطق مســکونی و شهروندان وارد کرده و باید به خارج از 
شهر منتقل شوند، لذا ضمن مخالفت با فعالیت این مراکز 
در نقاط مســکونی معتقد به جابه جایی آنها هستند. این 
درحالیست که سازمان بهزیستی به عنوان یکی از مهم ترین 
نهادهای حمایتی دولتی که از متولیان کاهش آسیب های 
اجتماعی در کشور است، طی سالیان گذشته در این راستا، 
مراکزی با هدف کاهش آســیب در جامعه، پیشــگیری از 
شــیوع ویروس ایدز و بیماری های مقاربتی را فعال کرده و 
در نقاط پرخطر با احداث شلترها و دی آی سی ها به جامعه 

هدف، خدمات ارائه می کند.
در این راســتا فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توســعه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ 
به این ســوال که باتوجه به عملکرد مراکز کاهش آســیب 
مثل شــلترها و دی آی ســی ها طی چند ســال گذشته، 
وجود ایــن مراکز چقدر در کاهش آســیب های اجتماعی 
موثر بوده است؟ به ایســنا می گوید: در ارزیابی برنامه های 
کاهش آســیب مشخص شــده که مراجعین زیادی از این 
برنامه استقبال کردند و به دلیل ایجاد دسترسی، افراد کامال 
محروم که از پایین ترین اقشار جامعه هستند، توانسته اند از 
این خدمات اســتفاده کنند.به گفته وی، در زمینه انتقال 
بیماری، در بخش HIV و رشد شدیدی که حدودا ۱۰ الی 
۱۲ ســال پیش وجود داشته است، در حال حاضر به دلیل 
برنامه های کاهش آســیب، نگرانی ها از رشــد این بیماری 

کمتر و بیماری کنترل شده است. 
بنابر اظهــارات دکتر رضوان مدنی، مراکز کاهش آســیب 
در برنامه خودارزیابــی بین المللی به عنوان نمونه موفق از 
طریق سازمان های بین المللی در منطقه و دنیا معرفی شده 
و از این جهت سعی شــده که عملکرد پویا داشته باشد و 
خدمات جدیدی شامل موبایل سنترها، ایستگاه های کاهش 
آسیب و مراکز سیار و یا ادغام مراکز گذری/ شلتر و... اضافه 

شــود؛ از این جهت علی رغم کاســتی هایی که باید جبران 
کرد، فعالیت ها قابل قبول ارزیابی شــده است.رئیس مرکز 
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه در برنامه کاهش آسیب منطقه ای که قرار است 
در آن فعالیت کاهش آسیب انجام گیرد حتما باید ارزیابی 
و بررسی شــود و هیچ نوع خدمتی قبل از ارزیابی صورت 
نمی گیرد، خاطرنشان می کند: این مراکز نزدیک مکان هایی 
است که در آنجا افراد معتاد و پرخطر حضور دارند تا بتوانند 
از ایــن خدمات اســتفاده کنند. در واقع تیم ها به ســمت 
پاتوق ها و هســته های داغ که تجمعات در آن مکان حضور 
دارند رفته و خدمات ارائه می دهند و این چیزی اســت که 
به مرور زمان نشان داده چقدر استقبال از این برنامه خوب 
بوده است که حتی با وجود دستگیری پلیس باز این افراد 
به خاطر سابقه ای که از خدمات ما دارند به مراکز ما مراجعه 
می کنند.وی ادامه می دهد: بنابراین مراکز کاهش آســیب 
نمی توانند مقطعی باعث تجمع افراد باشــند بلکه ابتدا در 
ارزیابی ها و جانمایی ها، مناطق تجمع و پاتوق ها شناسایی 
می شوند و راه اندازی مراکز و ارائه خدمات براین اساس در 
آن منطقه فعال می شــود، اما متاســفانه تصور افراد بر این 
اســت که علت تجمع افراد در این مناطق به خاطر مراکز 
کاهش آسیب است، درحالی که موضوع بر عکس بوده و اگر 
مکان یا افراد پرخطر شناسایی نشوند و وجود نداشته باشند 

خدماتی ارائه نمی شود و مراکز فعال نخواهد شد.
رضــوان مدنــی در ادامه به بیــان تعاریــف مختصری از 
برنامه هــای کاهش آســیب می پــردازد و می گوید: برنامه 
کاهش آسیب سیاست  ها، برنامه  ها و مداخالتی است که با 
هدف اولیه کاهش عواقب بهداشــتی، اجتماعی و اقتصادی 
متعاقب مصرف مواد روانگــردان قانونی/ غیرقانونی صورت 
می  گیرد و الزاماً با کاهش مصرف مواد همراه نیست. به این 
لحاظ هم فرد مصرف  کننده، هم خانواده و اجتماع از منافع 
برنامه کاهش آسیب بهره  مند می شوند.به گفته وی، بسته 

کاهش آســیب کامل HIV، بر ۹ جزء اصلی و مشتمل بر 
آموزش و اطالع رسانی، خدمات سرنگ و سوزن )NSP( یا 
Safe Injection ، خدمات درمان جایگزین با مواد شبه 
 ،)Opioid Substitution Therapy )OST اپیوئیدی
خدمــات تشــخیصی اچ آی وی و توصیه به انجام تســت 
)PIT(، ارائه درمان ضد رتروویروسی )ARV( به مبتالیان 
 ،)Safe Sex( برنامه ترغیب و توزیع کانــدوم ،HIV بــه
 ،)STI( تشــخیص، مراقبت و درمان بیماری  های مقاربتی
تشــخیص، مراقبت و درمان بیماری ســل و تشــخیص، 
مراقبــت، درمــان و پیگیری و هماهنگی واکسیناســیون 
هپاتیت است.رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیستی کشور در ادامه درباره افزایش یا کاهش 
تعداد این مراکز در کشور نیز این اینگونه توضیح می دهد: 
به نظر می رسد همین تعداد مراکزی که وجود دارد، کافی 
است؛ حتی ممکن است مراکز کاهش یابد، چراکه بسیاری 
از ایــن افراد به دنبال درمان هســتند. حتی در این مراکز 
اینگونه افراد به مراکز درمان ارجاع داده می شــود و حتی 
سامانه ای وجود دارد که مشخصات این افراد در این سامانه 
ثبت می شــود.رضوان مدنی ادامه می دهد: بنابراین مراکز 
کاهش آســیب در توانمندی افراد هم تاثیر بسزایی داشته 
و بــه عنوان یکی از ســتون های موضوع کنتــرل اعتیاد و 
کاهش تقاضا اســت؛ پس کاهش آسیب نه تنها تعداد افراد 
آسیب پذیر را افزایش نمی دهد، بلکه باعث کاهش تعداد آنها 
هم می شود. رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشــور معتقد است که موضوع مطالعه 
کارتن خوابی و بی خانمانی معتادانی که دچار آســیب های 
شدید شده اند هیچ گاه برای آنها بحث خدمات نیست، زیرا 
این افراد آنقدر دچار مشــکالت جدی هستند و مشکالت 
آنها ریشــه های دیگری از جمله مشکالت فردی، خانواده، 
اجتمــاع و جامعه دارند که به اینجا رســیده اند وگرنه ارائه 

خدمت خود به خود نمی تواند این آسیب را زیاد کند.


