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خبر

گزارش همدلی از افزایش جمعیت سالخورده در ایران و نگرانیهای آن

به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان
یک هفته قصهخوانی با محک

هنرمندان یاور محک برای همه
کودکان قصه میخوانند

هنرمندان یاور کودکان مبتال به سرطان در رویداد «یک
هفته قصهخوانی با محک» که به مناســبت روز ادبیات
کودک و نوجوان برنامهریزی شده است ،قصههای کوتاه
کودکانه را در دوران شیوع کرونا هر شب از طریق ویدئو
در اینســتاگرام این سازمان به خانههای کودکان ایرانی
میبرند .به گزارش روابط عمومی محک بهناز آسنگری،
مدیر واحد خدمات حمایتی محک گفت« :این سازمان
در تمام ســالهای فعالیت خود تالش کرده است تا با
ایجاد فضایی شاد ،کودکانه و روحیهبخش ،فرآیند درمان
را برای کودکان مبتال به ســرطان و خانوادههایشــان
راحتتر ســازد و کیفیت زندگی ایشــان را در تمامی
مراحل درمان ارتقا بخشد .از این رو حدود  10سال است
که ترالی کتاب در بیمارســتان محک و برخی دیگر از
بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و
آنکولوژی کودک در تهران ،فعالیت میکند .هر ماه تقريبا
 ۱۰۰۰كتاب متناسب با گروههای سنی و عالیق کودکان
از ســوی روانشناسان انتخاب و به کودکان محک اهدا
میشود ».قصه محک ،قصه آدمهایی است که همیشه
فراتر از خود فکر کردند ،همانند ســعیده قدس که به
دغدغهای بیش از دغدغه خود اندیشید و این سازمان را
برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان بنیان نهاد .حال
در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا دستهایمان
از هم دور شــده« ،کیهان.ز» پدری کــه امروز یکی از
نیکوکاران محک اســت ،پس از آشــنا شدن با دغدغه
کودکان مبتال به سرطان ،تصمیم گرفت قصههایی که
شــبها برای فرزندانش میگفت را ضبطکند تا شاید
شادی و کودکی را برای این قهرمانان کوچک زنده سازد.
آســنگری در این باره افزود« :این نیکوکار ساکن شهر
اصفهان ،در این مدت با ما همراه شده است و در شرایط
فاصلهگذاری اجتماعی به دلیل شــیوع کرونا ،هر شب
قصهای را در استودیوی خانگی خود ضبط میکند تا ما
بتوانیم آنها را برای فرزندانمان در پیامرسانهای دیجیتال
بفرستیم تا بتوانند این روزهای سخت را شادتر بگذرانند؛
اقدامی که با اســتقبال بسیار کودکان مبتال به سرطان
همراه شد ».آسنگری از تالش محک برای سهیم شدن
این شادی با دیگر کودکان ایران گفت و ادامه داد« :این
ِ
مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان
تجربه باعث شد تا
را مغتنم بشماریم و در صفحه اینستاگرام رسمی محک
به مدت شش شب قصههایی برای کودکان سرزمینمان
بخوانیم ».مدیر واحد خدمات حمایتی محک با بیان آنکه
در این رویداد هنرمندان ،شاعران و نویسندگان کودک
و نوجوان همراه محک شــدهاند ادامه داد« :رویداد یک
هفته قصهخوانی با محک از روز  17تیر آغاز میشــود
و قصهخوانی فعاالن حوزه ادبیــات کودک و نوجوان و
هنرمندانی چون عزتاهلل الوندی ،حسن معجونی ،آزاده
یفــرد ،بهار کاتوزی ،الکا هدایت و ...هر شــب در
مؤید 
اینستاگرام رسمی محک پخش میشود».

حقوق فروردین کارگران هفت تپه
پرداخت شد

در بیســت وســومین روز از اعتراضات صنفی کارگران
مجتمع نیشکر هفت تپه ،کارفرمای این واحد تولیدی
حقوق فروردین ماه کارگران باقیمانده را پرداخت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روابط عمومی شرکت هفت تپه
اعالم کرد :صبح دیروز سهشــنبه ( ۱۷تیر ماه) با تامین
منابــع مالی ،حقوق فروردین ماه ببیش از  ۶هزار نفر از
کارگران هفت تپه پرداخت شــد .وی گفت :در روزهای
گذشته حقوق شماری از کارگران کارخانه ،کشاورزی و
حراست واریز شده بود و امروز نیز حقوق مابقی کارگران
طبق وعده داده شده به حســاب آنها پرداخت شد .به
گفتــه وی؛ در حال حاضر حقوق شــماری از کارگران
فصلی در حال پرداخت است که تا دقایقی دیگر به اتمام
میرسد.

کشته و زخمی شدن  ۵کارگر
در یک حادثه آتش سوزی

سخنگوی اورژانس کشور از کشته ومصدومیت  ۵کارگر
به دلیل آتش سوزی در کارخانه تولید گاز اکسیژن خبر
داد .مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفت
و گو با ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت :در ســاعت
 ۰۳:۰۳بامداد دیروز یک مورد حادثه آتش ســوزی در
کارخانه تولید گاز اکســیژن واقع در باقر شهر ،خیابان
توریســت ،کوچه منصوری ،پالک  ۵به سامانه اورژانس
کشــور اطالع داده میشود .وی با بیاناینکه بالفاصله
 ۴دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد ،ادامه
داد :بــر اثر این حادثه ســه کارگر  ۴۹ ،۴۴ ،۴۵ســاله
دچــار مصدومیت شــده اند که یکــی دو نفر به مرکز
درمانی منتقل و یک نفر نیز در محل درمان شده است.
سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد ۲ :کارگر  ۳۲و
 ۴۰ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده اند.

 ۲کشته و  ۲۳مصدوم در یک
حادثه تصادف در کرج

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و مصدومیت  ۲۵نفر
به دلیل برخورد دو دســتگاه پژو پارس با یک دستگاه
اتوبوس خبر داد .مجتبی خالدی ،ســخنگوی اورژانس
کشــور در گفت و گو با ایلنا گفت :یــک مورد حادثه
تصادف بین دو دستگاه پژو پارس و یک دستگاه اتوبوس
دراستان البرز ،الین جنوبی اتوبان کرج -قزوین-مقابل
نیک کاال در ســاعت ۰۴:۳۸دیروز به ســامانه اورژانس
کشــور اطالع داده میشود .وی با بیاناینکه بالفاصله
 ۷دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد ،ادامه
داد :در این حادثه  ۲۳نفر شــامل  ۱۸مرد و  ۵زن دچار
مصدومیت شدهاند که به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
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همدلی| مظاهر گودرزی – بیستم تیر ماه
روز جهانی جمعیت است .این روزها از سوی
کارشناسان و همچنین مسئولین ،خطر افزایش
سن جمعیت در ایران شنیده میشود .کاهش
موالید در سالهای گذشته و نگرانیها از ادامه
داشــتن این روند سبب شــده زنگ خطری
به صــدا دربیاید ،زنگ خطــری که میگوید
ایران در ســال 1430خورشــیدی در زمره
پیرترین کشورهای جهان محسوب میشود.
اما صرفاً لقب پیرترین کشــور جهان را یدک
کشــیدن به تنهایی نگران کننده نیست ،چرا
که همین امروز هم کشــورهای زیادی وجود
دارند که ســهم جمعیت باالی 65ساله آنها
زیاد است و جزء کشورهای پیر به لحاظ سن
جمعیت محسوب میشوند .آنچه در این میان
خطرناکتر است از دست دادن فرصتی است
که جامعهشناسها به آن «پنجره جمعیتی»
میگویند.
دهه شصت؛ رویش جوانی
همــه ما با اصطالح «دهه شــصتی» آشــنا
هستیم ،از شوخیهای آن گرفته تا مصائب و
مشــکالتی که متولدین این دهه با آن روبهرو
هســتند .بخش زیــادی از جمعیت کنونی
در ایران حاصــل نرخ باالی فرزنــدآوری در
ســالهای ابتدایی دهه  60است .چیزی که
«شــهال کاظمیپور» معتقد است «جمعیت
ایران در ســال  1365باالترین میزان موالید
را داشــت ،طوری که تعداد متوسط فرزند در
خانوادهها نزدیک به شش یا هفت فرزند بود».
این عضو گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهران
بــه روزنامه «همدلی» میگویــد که «در آن
ســالها 46درصد جمعیت ایران زیر 15سال
بودند51 .درصد  15الی 64ساله بودند و تنها
3درصد جمعیت 65ســال به باال داشــتند».
اطالعات و آماری که به شــرایط امروز ایران
چندان نزدیک نیســت و روند پیش رو نشان
میدهد که در ســالهای آینده بــا افزایش
جمعیت باالی 65سال در ایران روبهرو هستیم.
در این باره «امیرولی عضدزاده» کارشــناس
امور سالمندان در گفتوگوی چند روز پیش
خود به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «ایران
نیز همچون دیگر کشــورها یا شاید بیشتر از
سایر کشورها به سوی سالخوردگی جمعیت
پیش میرود و اگرچه هماینک با شش درصد
جمعیت باالی ۶۵سال در رده  ۱۰۲کشورهای
سالخورده جهان قرار دارد ،ولی پیشبینیها
نشــان میدهد که ایران در ســال  ۲۰۵۰با
۳۰درصد جمعیت سالمند در زمره پیرترین
کشورهای جهان قرار خواهد گرفت ».اما روندی
که سبب شده ایران در مسیر پیشبینیهایی
از این دســت قرار بگیــرد از عوامل متعددی
برخوردار است« .شــهال کاظمیپور» درباره
ِ
جمعیت باالی
علل و عوامل روند افزایش سهم
65ســال در ایران به «همدلی» میگوید که
«با توجه بهاینکه در دهه  60امکانات جدی
وجود نداشت و ســالی 2میلیون بچه به دنیا
میآمد ،مسئوالن به این فکر افتادند که یک

ایران پیـر
چالش
ِ

مقداری سیاستهای کنترل موالید را اعمال
کنند ،بنابراین از سال  68به بعد تقریبا میشود
گفت که این سیاستها تصمیمگیری شد و از
حدود سالهای  70و  71به بعد در مرحله اجرا
قرار گرفت ».او ادامــه میدهد« :البته اجرای
خاصی هم نداشت ،مثال به فرزند سوم به بعد
دفترچه بیمــه نمیدادند ،یا مرخصی زایمان
برای فرزند بیشتر به مادر نمیدادند ،یااینکه
در دانشگاهها درسی به نام تنظیم خانواده قرار
دادند .همچنین در کنار این موارد ،امکانهای
دیگری مانند افزایش شاخصهای توسعه و به
طور کلی افزایش سواد و تحصیالت درآموزش
عالی بهویژه برای زنان ،اشــتغال بیشتر برای
زنان ،توسعه شهرنشینی
و همه اینها مواردی بود
که ســبب شــد باروری
در کشور ســیر کاهنده
خودش را تقریبا از همان
سال  1368به بعد شروع
کنــد و میزان بــاروری
کاهش پیدا کرد .تااینکه
در ســال  1385تعــداد
فرزند در خانوادهها به 1.8
فرزند و اخیرا هم به 1.7
فرزند رسیده است».
افزایش نگرانیها برای دوران پیری
همه این شرایط سبب شد که در تقسیمبندی
جمعیتی در ایران شاهد تغییراتی باشیم ،یعنی
اگر در اوایل دهه  60جمعیت زیر پانزده سال
حدود 46درصد بود ،حاال در وضعیت کنونی
به 23درصد برسد .اگر جمعیت باالی 65سال
در سالهای گذشته چیزی نزدیک به 3درصد
بود ،حاال به حدود 7درصد برسد .اما مهم آنکه
این تغییرات سبب شد جمعیت بین  15تا 65
سال در ایران افزایش پیدا کند .یعنی به چیزی
حدود 70درصد ترکیب جمعیتی فعلی در ایران
برسد .حاال بسیاری از این روند احساس نگرانی
میکنند ،چرا که معتقدند جمعیت در حال پیر
شدن است و همین مسئله جای نگرانی دارد.
البته چندان این نگرانی دور از انتظار هم نیست
چرا که به تعبیر «کاظمیپور»« ،سالخوردهها
هم مسائل خودشان را دارند» او معتقد است
«همین االن ،همین 10میلیون جمعیت باالی

60سال در کشو ِر ما مسائل و مشکالت مالی،
بیماری ،ناتوانی ،مســائل نگهداری و مسائل
روانی دارنــد ،اگر همین را حــدود 2.5برابر
کنیم ،آنگاه چه اتفاقی در راه اســت؟» تصور
چنین وضعیتی در حالی است که امروز دست
روی دست نشستهایم و فقط احساس نگرانی
کنیم ،درحالی که اکنون کشورهای سالخورده
در جهان شــرایط اقتصادی بدی هم ندارند.
«امیرولی عضدزاده» کارشناس امور سالمندان
در گفتوگوی خود با ایســنا عنوان کرده که
«امروزه ژاپن با بیشترین درصد سالخوردگی
جهان(۲۷درصــد جمعیــت) و پــس از آن
کشــورهای ایتالیا ،آلمان و ســایر کشورهای
اروپایــی با نــرخ  19تا
۲۳درصــدی جمعیــت
باالتر از  ۶۵سال در صدر
جوامع سالخورده جهان
بوده و نه تنها با این پدیده
دچار چالش نشدهاند بلکه
از ظرفیــت و پتانســیل
این نسل به بهترین نحو
ممکن اســتفاده کرده و
میکنند».
اما رازاینکــه بتوانیم با
نزدیک شدن به جمعیت
ســالخورده از نگرانیهــای خــود کم کنیم
چیســت؟ پاسخ این ســوال در بهره بردن از
وضعیتی اســت که جمعیتشناســان به آن
«پنجره جمعیتی» و اقتصاددانان به آن «فرصت
جمعیتی» میگویند« .شهال کاظمیپور» در
توضیح این فرصــت و وضعیت اکنونی ایران
در بهره بردن از «پنجره جمعیتی» چیست؟
به «همدلی» میگوید«:وضعیتی که در حال
حاضر ایران دارد ما به آن «پنجره جمعیتی»
میگوییم .یعنی وقتی بک جمعیتی بیش از
دوسوم آن در سنین فعالیت یعنی  15الی 64
ســاله باشند از نظر ما این جمعیت در پنجره
جمعیتی قرار دارد .همه کشورهایی که کاهش
باروری خودشان را شروع کردند بعد از  15الی
 20ســال وارد این مرحله (پنجره جمعیتی)
میشــوند .مثال اروپا 80ســال قبل وارد این
مرحله شد ،ژاپن 30سال قبل وارد این مرحله
شد ،هر کشوری در یک مرحله وارد این منطقه

توزیع بیش از یک میلیون کیت کرونا

میشــود .این مرحله هم معموال حدود  35تا
 40سال بیشتر طول نمیکشد و جمعیت از
مرحله پنجره جمعیتی خارج میشــود و به
ســمت ســالخوردگی میرود .یعنی االن که
جمعیت کشــور ما 70درصد آن  15الی 64
سال هست به مرور سهم اینها کم میشود و به
سمت سالخوردگی حرکت میکند .برآوردهای
ما نشــان میدهد حدود ســالهای  1425و
 1430چیزی حدود 25درصد جمعیت کشور
سالخورده باشند».
تبدیل «پنجره جمعیتی» به فرصت
او ادامه میدهــد« :زمانی که جمعیت خیلی
جوان هست بار تکفل زیاد است ،یعنی یک فرد
شاغل در خانواده باید سه تا چهار نفر را تامین
کند .بهترین وضعیت همین وضعیتی اســت
که کشورها در مرحله «پنجره جمعیتی» قرار
دارند .ما جامعهشناسها میگوییم «پنجره»،
اقتصاددانها میگویند «فرصت» ،البته این دو
تعریف برابر هم نیستند ،معتقدیم زمانی پنجره
به فرصت تبدیل میشود که این جمعیت 15
تا 64ساله در اشتغال باشند و بهرهوری باالیی
داشته باشند .چنانچه کشورهای آسیای جنوب
شرقی از این پنجره جمعیتی خودشان که نام
آن را «فرصت طالیی جمعیت» گذاشــتند،
استفاده کردند و به غولهای اقتصادی آسیای
جنوب شرقی تبدیل شدند ».این جامعهشناس
در پاسخ به پرســش «همدلی» در خصوص
اینکه وضعیت ایران از حیــث بهره بردن از
فرصت استفاده از «پنجره جمعیتی» چگونه
است؟ بیان میکند«:ما در ایران این «پنجره
جمعیتی» را از حدود ســال  1385شــروع
کردیم ،یعنی چیزی حدود 14ســال از آن را
از بین بردیم و نتوانستیم به فرصت تبدیلاش
کنیم .جمعیت جوان ما اکثرا ً بیکار هستند یا
بیکاری پنهان به سر میبرند ،تعداد زیادی از
زنان هستند که خانهدار هستند و اینها همه
عواملی هســتند که ما نتوانســتیم از پنجره
جمعیتی خودمان اســتفاده کنیم و آن را به
فرصت تبدیل کنیم».
این جمعیتشــناس دانشــگاه تهران بیان
میکند«:در هر صورت این مسیر طی خواهد
شــد و ما در آینده یک جمعیت ســالخورده
خواهیم داشــت ،امروز چیزی حدود 15سال
از فرصت «پنجره جمعیتی» باقی مانده است،
در حالی که به نظر میرســد ما جامعه را رها
کردهایم ،بخش تولید و صنعت وکشــاورزی
ما پویایی الزم برای اشــتغال این جمعیت را
ندارد ،در عوض واسطهگری زیاد شده که هیچ
آوردهای برای ما به همراه نخواهد داشــت».
آن طور که مشخص است بیشتر از پیر شدن
جمعیــت و افزایش افراد باالی  65ســال در
جامعه ،اســتفاده نکردن از فرصتی است که
رفتن
ایران اکنون در آن قرار دارد .یعنی کنار
ِ
ِ
ِ
فعال  15الی  65سال که میتوانند با
جمعیت ِ
بهبود شــرایط تولید و مشارکت در آن ،آینده
ســالخوردگی جمعیت را
کشــور در دوران
ِ
تضمینکنند.

قربانیان روزانه کووید  19به  ۲۰۰نفر رسید

نه کرونا کوتاه میآید ،نه مردم
همدلی| گروه اجتماعی -کرونا در حال رکوردزنی اســت.
دیروز آمار قربانیان کرونا به ۲۰۰نفر در ۲۴ســاعت رســید و
۲۰اســتان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند .آمار هولناک
و شــوکآور قربانیان دیــروز کرونا نشــان از آن دارد که این
ویروس نامریــی نه تنها خیال کوتاه آمدن ندارد بلکه فعالیت
مرگبار خود را نسبت به گذشــته گسترش داده است .دیروز
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷
بیمار کووید ۱۹گفت« :متاســفانه  ۲۰۰تــن از بیماران جان
خود را از دســت دادند ».سیما الری گفت»:از دیروز دوشنبه
تا امروز سهشــنبه ۱۷تیر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۶۳۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۴۵۵مورد بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۲۴۵هزار و  ۶۸۸نفر
رســید ».الری همچنین ادامه داد« :متاســفانه در طول ۲۴
ســاعت گذشــته۲۰۰ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۱هزار و ۹۳۱نفر
رسید ».به گفته الری استانهای خوزستان ،هرمزگان ،بوشهر،
کرمانشــاه ،کردســتان ،ایالم ،آذربایجانهای غربی و شرقی
و خراســان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند .و اســتانهای
تهران ،اصفهان ،مازندران ،گلستان ،البرز ،کرمان ،یزد ،سیستان
و بلوچستان ،همدان ،زنجان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار
دارنــد .افزایش آمار فوتیهای که رکوردی جدید محســوب
میشود نشان از گسترش این ویروس در کشور دارد .در حالی
آمــار متوفیان کرونا عدد  ۲۰۰را فتح کرد که همین چند ماه
پیش مرگهای ناشــی از کرونا به حدود ۳۰نفر در  ۲۴ساعت
رسیده بود و مسئوالن بهداشتی کشور برای تک رقمی شدن
آن تالش میکردند .اما پروژه عادیسازی شرایط کشور که از
ســوی برخی از دولتمردان رقم خورد و فشار برای بازگشایی
مساجد ،اماکن مذهبی و برخی از مشاغل و همچنین برگزاری
مراسمهای عزا و عروسی باعث شد تا زحمات کادر درمان در
کنترل بیماری هدر برود و این ویروس با قدرت بیشــتری به
میدان بازگردد.
گرفتاری کشور در موج تازه کرونا
۲۰۰تایی شدن قربانیان کرونا وزیر بهداشت را نیز به واکنش

واداشت .دیروز سعید نمکی با ابراز تاسف از افزایش موارد ابتال
و مرگ ناشــی از کرونا در کشور پس از دستاوردهای کنترل
بیمــاری در مرحله اول و با بیــاناینکه «بارها گفتم ممکن
اســت در دقایق  ۹۰از گوشههای زمین گل بخوریم» ،گفت:
«متاســفانه عده زیادی حرفهای مــا را گوش نکردند و موج
تازهای از بیماری گرفتارمان کرد ».نمکی افرود« :این عرایضم
را حتما عده زیادی از مردم به یاد دارند که بارها گفتم ممکن
اســت در دقایق  ۹۰از گوشــههای زمیــن گل بخوریم ،ما با
ویروسی خطرناک کشــتی میگیریم و البته امتیازات زیادی
گرفتهایم و ممکن است ،اما در دقایق آخر ممکن است مقابل
ویروس ضربه فنی شــویم .بارها عرض کــردم با این ویروس
ناشناخته شطرنج بازی میکنیم و ممکن است در دقایقی ما
را کیش و مات کند .بارها عــرض کردم که این عادیانگاری
شــرایط و این که فکر کنیم ویروس کرونا تمام شــد ،یکی از
خطرناکترین اندیشههایی است که ممکن است ما را گرفتار
کند ».وزیر بهداشت با تاکید بر استفاده از ماسک گفت« :دلم
نمیخواست مردم با چنین تاوانی عرایض من را جدی بگیرند.
روزی که تمنا و خواهش میکردم ،شــاید برای برخیها این
هشــدارها زیادهگویی بود ،اما اصال دلم نمیخواســت اثبات
عرایض ما با تاوانی چنین سنگین و مرگهایی چنین تلخ برای
مــردم بروز کند .امیدوارم این حرفهــا را جدی بگیرند و در
آینده نزدیک با همدلی و وفاق و رعایت پروتکلها بتوانیم این
مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم».
حال تهران خوب نیست
از حیث شــیوع کرونا تهران نیز حال خوبی ندارد .در ســایه
کمتوجهی به دستورهای بهداشتی ،ویروس کرونا در این شهر
اوج گرفتــه و در حال رکوردزنی اســت .همین دو روز پیش
بود که  ۷۰نفر از  ۱۶۰قربانی کرونا پایتختنشــین بودند و در
بهشت زهرا دفن شدند .این در حالی است که به گفته محسن
هاشمی ،رئیس شورای شهر این عدد تا دفن روزانه ۱۹نفر نیز
رسیده بود .شرایط سخت پایتخت تنها به آمار فوتیها محدود
نمانده و خبرهای رســمی از افزایش آمار مراجعات ســرپایی
کرونا در تهران حکایت دارد .جلیل کوهپایهزاده ،رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی ایران در گفتوگو با «ایلنــا» درباره وضعیت

خبر

بیمارستانهای کشو ر بهویژه شهر تهران گفت« :در هفتههای
اخیر بهویژه از تیرماه در تهران آمار فراوانی یا شیوع کووید۱۹-
رو به افزایش اســت .هر روزه در مراکز تحت پوشــش ما آمار
ترخیصشدگان نسبت به آمار بستریشدگان افزایش داشته،
البته مراجعات سرپایی نیز با روند افزایشی همراه بوده است» .
عالوه بر افزایش بیماران ســرپایی ،ظرفیت بیمارســتانها و
مراکز درمانی نیز در حال پر شــدن است .دیروز تصاویری در
شبکههای اجتماعی منتشــر شد که نشان داد بیماران مبتال
به کرونا به دلیل کمبود تخت در پارکینگ بیمارستان مسیح
دانشوری نگهداری میشوند.
تصاویر منتشــر شده از پارکینگ بیمارستان مسیح دانشوری
بیماران مبتال به کرونا را در حالی که کپسول اکسیژن به آنها
وصل شده ،روی نیمکت نشسته یا داخل خودرو دراز کشیدهاند،
نشان میدهد .بعد از انتشار این تصاویر در شبکههای اجتماعی
پیام طبرسی ،رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری،
خبر داد که دیگر در این بیمارستان تخت خالی برای بیماران
مبتال به کرونا وجود ندارد .وی به صراحت گفته که «طبیعی
است که با زیاد شدن تعداد بیماران ،تعداد تختهای بیمارستان
کفاف نمیدهد».
رضا جلیلی خشــنود ،جراح مغز و اعصاب ،رئیس بیمارستان
شــهدای تجریش و عضو ستاد مبارزه با کرونای استان تهران
نیز در مورد شــرایط پایتخت از حیث کرونا به خبرنگار موج
گفته بود« :وضعیت تهران؛ اصال وضعیت خوبی نیســت و در
آستانه هشــدار و قرمز قرار دارد .حتی عدهای معتقدند که از
خط قرمز هم عبور کرده اســت ».بسیاری وضعیت نامطلوب
کشور از حیث شــیوع کرونا را به رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشــتی از سوی مردم گره میزنند و برخی معتقدند تالش
دولت برای عادیســازی کشــور و بازگشایی اماکن و مشاغل
مختلف دلیل وضعیت موجود اســت .در این میان انوشیروان
محسنی بندپی ،استاندار تهران ،هم عادیسازی شرایط کشور
و هم رعایت نکردن توصیههای بهداشــتی را مقصر شــرایط
فعلی کشور میداند .وی گفته «در ابتدای شیوع کرونا ،مردم
پروتکلها را تا ۸۰درصد رعایت میکردند و متأسفانه این پایین
آمدن رعایتها به دلیل «عادیسازی شدن» ویروس بود».

رئیس هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
وزارت بهداشت ،از توزیع  ۱۰۰هزار کیت کرونا در هفته
گذشته خبر داد و گفت :تاکنون بیش از یک میلیون
کیت کرونا برای دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است .به گزارش
ایسنا ،دکتر مهدی یوســفی درباره جزئیات خرید و
توزیع کیتهای کرونا اظهار داشت :آخرین پارت توزیع
کیتهای کرونا برای دانشگاههای علوم پزشکی هفته
گذشــته صورت گرفته است .همچنین همه توزیعها
بر اساس لیست معاونت بهداشت انجام میشود .وی
افزود :در ابتدا  ۴۰۰هزار کیت کرونا از تولیدکنندگان
داخلی و شرکتهای دانش بنیان خریداری و بالفاصله
برای دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور توزیع
شــد .یوســفی با تاکید براینکــه تمامی کیتهای
خریداری شده توسط هیات امنا دارای مجوزهای الزم
از اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و تاییدیه انستیتو
پاســتور را گرفتهاند ،گفت :کیتهای داخلی از لحاظ
کیفیت با کیتهای خارجی برابری میکنند و قیمتها
آنها نیز نســبت به کیتهای خارجی مناسبتر است.
رئیس هیــات امنای صرفه جویــی ارزی در معالجه
بیماران خاطرنشــان کرد ۲۰۰ :هزار کیت تشخیصی
و اســتخراج کرونا نیز در اختیار پادیاب طب قرار دارد
که بنابر اعالم نیاز معاونت بهداشــتی وزارت بهداشت
توزیع خواهد شــد .وی با بیاناینکه تمهیدات الزم
در خصــوص خرید و توزیع کیت کرونا در نظر گرفته
شده است ،گفت :بر اساس اعالم نیاز معاونت بهداشت،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای تامین
نیازهای فوریتی تفاهم نامه هیات امنای صرفه جویی
ارزی با  ۳شرکت تولیدکننده داخلی نیز منعقد شده
است.

آمار جهانی همهگیری کووید۱۹-

شــمار مبتالیان و قربانیان کروناویــروس در جهان
همچنان رو به افزایش است و براساس آخرین آمارها،
شمار مبتالیان این بیماری  ۱۱میلیون و  ۷۴۰هزار و
 ۱۰۵نفر شده اســت .به گزارش ایسنا ،روند افزایش
آمار مبتالیان به بیماری کوویــد ۱۹-که تاکنون در
 ۲۱۳کشــور و منطقه در جهان شــیوع یافته ،ادامه
دارد و ایــن بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
تازهترین آمارها حاکی از آن اســت که شمار قربانیان
کروناویروس جدید در جهان به  ۵۴۰هزار و  ۶۷۷نفر
رسیده و تاکنون ابتالی  ۱۱میلیون و  ۷۴۰هزار و ۱۰۵
نفر به این بیماری نیز تأیید شده است .همچنین بنابر
تازهترین آمارها تاکنون شــش میلیون و  ۷۳۶هزار و
 ۳۹۱نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹-بهبود یافتهاند.
از میان چهار میلیــون و  ۴۶۳هزار و  ۳۷مورد ابتالی
فعال در سراســر جهان  ۹۹ ،درصد موارد یعنی چهار
میلیون و  ۴۰۵هزار و  ۵۵نفر وضعیت خفیف داشــته
و تنهــا  ۵۷هزار و  ۹۸۲مورد معادل یک درصد از کل
موارد در وضعیت وخیم قرار دارند .همچنین از هفت
میلیــون و  ۲۷۷هزار و  ۶۸پرونــده مختومه بیماران
مبتال به کرونا شــش میلیون و  ۷۳۶هزار و  ۳۹۱نفر
معــادل  ۹۳درصد از موارد بهبــود یافته و  ۵۴۰هزار
و  ۶۷۷نفر معادل هفــت درصد از موارد جان خود را
از دســت دادهاند .آمریکا همچنان درصدر فهرســت
کشــورهای درگیر با بیماری کووید ۱۹-قرار داشته و
بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به
خود اختصاص داده است .از سوی دیگر برزیل و هند
به لحاظ تعداد مبتالیان به ترتیب در رتبههای دوم و
سوم جای گرفتند و برزیل و انگلیس نیز پس از آمریکا
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود
اختصاص دادهاند.

شرایط آبوهوایی کشور
در روزهای آینده

صادق ضیاییان مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع
سازمان هواشناســی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
براســاس تحلیل آخرین نقشــههای هواشناســی و
خروجی مدلها امروز در استان مازندران و طی ساعات
بعدازظهر و اوایل شب در شــمال استانهای تهران،
البرز ،قزوین ،ســمنان ،ارتفاعات کرمان ،جنوب یزد،
ارتفاعات زاگرس مرکزی ،جنوب سیستان و بلوچستان
و شرق هرمزگان وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق
و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود .وی ادامه
داد :عالوه بر این مناطق در بخشهایی از شمال غرب،
شــمال و شرق اســتان فارس نیز رگبار موقت باران،
گاهی همراه با رعد و برق دور از انتظار نیست .به گفته
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
روز پنجشــنبه ( ۱۹تیرماه) تا ارتفاعات شمال غرب و
روز جمعه ( ۲۰تیرماه) در شمال استانهای آذربایجان
غربی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیــل و ارتفاعات البرز
مرکزی رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش
باد خواهیم داشــت .وی با اشاره بهاینکه شنبه (۲۱
تیرماه) بارش باران همراه با رعد و برق در شمال غرب،
سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز رخ میدهد ،گفت:
طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور در بعضی ساعات
وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک خواهیم
داشت .شرق دریای عمان نیز طی سه روز آینده مواج
پیشبینی میشــود .ضیاییان در ادامه تصریح کرد :از
امروز تا جمعه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور
پیشبینی میشود .مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
ســازمان هواشناســی در پایان درباره وضعیت جوی
تهران گفت :آسمان تهران امروز ( ۱۸تیرماه) صاف تا
کمی ابری با حداقل دمــای  ۲۵و حداکثر دمای ۳۶
درجه سانتیگراد و روز پنجشنبه ( ۱۹تیرماه) نیز صاف
تا کمی ابری و در بعدازظهر وزش باد با حداقل دمای
 ۲۷و حداکثر دمای  ۳۸درجه سانتیگراد پیشبینی
میشود.

