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با افزایش آمار واکسیناسیون تعداد شهرستان های قرمز 
کرونایی به صفر رسید

نیمی از ایران آبی شد
برای نخستین بار  شــهر قرمز نداریم. نقشه جدید رنگ بندی کشور 
از خروج همه شــهرها از وضعیت قرمز خبــر می دهند. پــس از 289 روز 
کسیناســیون هیچ شــهری در وضعیت  و با عبور از خیز پنجم کرونا و وا
قرمز قرار ندارد. شــهرهای ایــران آخرین بار در 24بهمن 99 در آســتانه 
گرچه نباید از تاثیر  شروع خیز چهارم چنین شــرایطی را تجربه کردند. ا

کم بر نقشه رنگ بندی شهرها غافل شد. کسیناسیون در شرایط حا وا
کسیناســیونی که طبــق آمارهای ارایه شــده حاال بــه 104میلیون و  وا
284هزار و 578 دوز در کشور رسیده است. در تجزیه و تحلیل دوزهای 
کنون  تزریقی کشور و با استناد به اطالعات وزارت بهداشت باید گفت تا
57میلیون و 248هزار و 1۳ نفر دوز اول، 46 میلیون و 115هزار و 125 نفر 
کسن کرونا را دریافت کرده اند.  دوز دوم و 921هزار و 440 نفر دوز سوم وا
در بخش ابتال هم کاهش آمارها محســوس اســت، به طوری کــه امروز 
چهارهزارو ۳84 بیمار جدید شناسایی شده اند و تنها 720 نفر کارشان 

به بستری کشیده است. 
در غیــاب وضعیت قرمز برخی شــهرها رنگ نارنجــی را بــرای خود در 
نقشــه جدید رنگ بندی کشــور انتخــاب کردند. اشــنویه، پیرانشــهر، 
چرداول، بیرجند، طبس، فردوس، بردســکن، گناباد، طارم، دامغان، 
شاهرود، زابل، ممسنی، زرند، سیرجان، شهربابک، کهگیلویه، پلدختر، 

بافق، بهاباد، خاتم و  مهریز وضعیت نارنجی دارند.
آخریــن وضعیــت رنگ بندی شــهرهای قرمــز را صفــر و نارنجی هــا را 
22 شهرســتان اعالم می کنــد. البتــه 207شهرســتان رنــگ زرد دارند و 
گرچه براســاس آمــار وزارت بهداشــت تــا روز  219شهرســتان هم آبــی. ا
پنجشنبه چهارم آذرماه، بیماران کووید 6میلیون و 97هزار و 627 نفر 
گرچه  بودند. البته شــمار جانباختگان هم 129هــزار و ۳76 نفر بــود. ا
کنــون  5میلیــون و 8۳0هــزار و 65۳ نفر از بیمــاران، بهبودیافتــه یا از  تا

بیمارستان ها ترخیص شده اند.

زاکانی می گوید شهرداری باید خود را در قبال معتادان 
مسئول بداند

۶۰درصد معتادان در تهران هستند
تحــول همزمــان در روح و جســم پایتخــت ضــروری اســت و به گفته 
شهردار تهران، هویت سازی برای شهر بسیار مهم است و باید مسیری 
دنبال شــود تا مــردم بیایند پرچــم تغییر و تحــول را به دســت بگیرند. 
کانی می گوید: »شــهرداری نیز یک نهاد خدمتگزار اجتماعی است و  زا

باید تحول را در قالب روح و جسم شهر توأمان دنبال کنیم.«
کانی، شهردار تهران در نشستی با رئیس فدراسیون کشتی  علیرضا زا
کید بر این نکته که شــهر ما شــهری اســت که غیر از پایتخت بودن  با تا
هویت دیگری ندارد، گفت: »با شهری مواجه هستیم که هر گوشه آن 
را که نگاه می کنیم نیازمند تغییر و تحول است و به تعبیر رهبر انقالب، 

تهران یک کشور است.«
کانی شــهرداری تهــران نیز برای خــود مشــکالتی دارد، اما  به گفتــه زا
اســاس و کاری که مــا دنبــال می کنیم، بر اســاس شــعار خــود »تهران؛ 
کالنشهر الگوی جهان اسالم« شــهر تهران را با ادعایی بزرگ به الگویی 
جهانــی تبدیــل کنیــم کــه از آن ســر دنیــا نیــز تهــران را بــه ایــن هویت 
بشناسند. نکته دوم می خواهم ناظر به مردم صحبت کنم و  توجه ما 
به این است مسیری را برویم که خود مردم بیایند پرچم تغییر و تحول 
را به دست بگیرند و شهرداری نیز یک نهاد خدمتگزار اجتماعی باشد و 

باید تحول را در قالب روح و جسم شهر توأمان دنبال کنیم.
تحول تهران بر مدار محله و مسجدداری

کانی گفت برای ما مهم اســت که هویت شهر خودمان را بسازیم تا  زا
گر بتوانیم سبک  هر کس از سراسر دنیا تهران را به آن هویت بشناسد و ا
زندکی ایرانی-اســالمی را ایجاد کنیم، به شــدت گسترش پیدا می کند 
و جنبه اساســی آن این اســت که ماننــد انقالب که چشــم جهانیان را 
خیره کرد، اسالم را در مقام عمل بتوان روی زمین دید.به گفته شهردار 
تهران برای این مقصود هدف در مدیریت شــهر این اســت فعالیت بر 
مدار محله و مسجدداری شکل بگیرد و در این زمینه هر وظیفه ای بر 
عهده شهرداری باشد، بی دریغ در جهت توسعه فعالیت به کار خواهد 
کید بر این نکته که به شدت نسبت به مسئولیت های  کانی با تا گرفت.زا
خود احساس وظیفه می کنیم و  وظایف بزرگی داریم، گفت: »از 21هزار 
معتاد در سراســر کشــور، 60درصد آن در تهران هستند که یک هزار نفر 
آنها از بانوان انــد و در ادامه معضالت اجتماعی نیز بایــد بگویم ۳0هزار 

زندانی داریم که خانواده آنها در تهران است.
مساجد، پایگاه اساسی ساماندهی معتادان متجاهر می شود

به گفته شهردار تا به امروز شهرداری به عنوان مثال با معضلی به نام 
معتاد متجاهر کاری نداشت و نسبت به آنها می گفتند اینها را به حال 
خود رها کنیــد و کاری به آنها نداشــته باشــید و این نیز ســبکی زندگی 
اســت که آنها دنبال می کننــد، اما اعتقاد ما این اســت که آنهــا خواهر، 

مادر، برادر و پدران ما هستند.
کیــد کرد:  کانــی در خاتمه تا براســاس گــزارش پایگاه خبــری شــهر، زا
»شــهرداری وارد میــدان شــده اســت و خــود را مســئول می دانــد و 
شــهرداری پای کار است تا معتادان متجاهر را ســاماندهی کند و 4-5 
ک می شود، باید دست آن به  سال پای آنها بماند، زیرا زمانی که معتاد پا
دست فردی برسد که داخل مسجد است تا از او صیانت شود و مسجد 
برای ما رکن است. در محور فعالیت های اجتماعی 52 فعالیت تعریف 
کردیم تا مساجد با هم رقابت کنند و برای این اقدام ها نیاز به الگو داریم 

که مسجد جامع صفا نیز یکی از این الگوهاست.«

گر از خارج شــهر  ملیحــه محمودخــواه| ا
تغییــر  شــوید،  ســرازیر  تهــران  ســمت  بــه 
وضعیــت هــوا کامــال مشــخص اســت. انگار 
آغــوش  در  را  تمــام شــهر  تیره رنگــی  غبــار 
گرفتــه اســت. کافــی اســت پایتان بــه تهران 
برســد، ســنگینی این هــوای کثیــف را کامال 
کنیــد.  حــس  ریه هایتــان  روی  می توانیــد 
نفس هایتــان ســنگین می شــود و ســوزش 

گلو سراغ تان می آید. 
این روزها صدای ســرفه رهگذران بیشــتر 
شــنیده می شــود و ســردردهای متوالــی و 
ســوزش گلــو و بی حالی هــای گاه و بــی گاه را 
بیشــترمان تجربــه می کنیــم. ماجــرا وقتــی 
حســاس تر می شــود که هنــوز کرونا دســت 
آلودگــی  همراهــی  و  برنداشــته  ســرمان  از 
کرونــا نگرانی هــا را از تکــرار روزهــای   هــوا و 
ســختی کــه پشت ســر گذاشــته ایم، بیشــتر 

می کند. 
باورنــد  ایــن  بــر  متخصصــان  از  برخــی 
کــه ایــن آلودگی هــا آنهایــی را کــه بــه کرونــا 
می کنــد،  اذیــت  بیشــتر  هســتند،  مبتــال 
زیــرا هــوای آلــوده بــدن را ضعیــف می کنــد 
ویروســی  بیماری هــای  جــوالن  امــکان  و 
را در بــدن افزایــش می دهــد و آنهایــی کــه 
کرونــا می گیرنــد، احتمــاال بــا نوع شــدیدش 
اینهــا در حالــی  کننــد.  نــرم  دســت وپنجه 
اســت که آلودگــی هــوا خــودش بــه تنهایی 
احتمــال بستری شــدن به دلیل مشــکالت 
تنفســی را دو برابر و احتمال محتاج شــدن 
به دستگاه های تنفسی را سه برابر می کند. 
بیماری هــای  می توانــد  آلودگی هــا  ایــن 
ویروســی را افزایش دهد و نقــش پررنگی در 

تشدید بیماری کرونا دارد.

آلودگــی هــوا بیماری هــای ویروســی را 
گسترش می دهد

مســعود مردانــی، عضــو ســتاد ملــی کرونا 
کــه معتقــد  از جملــه متخصصانــی اســت 
اســت آلودگــی هــوا می توانــد بیماری هــای 
ویروســی را گســترش دهــد و از آنجــا هم که 
کرونــا یــک بیماری ویروســی اســت، آلودگی 
هوا کار ویروس را آســان کــرده و می تواند در 
جابه جایی این ویروس هم نقش ایفا کند.

کــه  بــه »شــهروند« توضیــح می دهــد  او 
را  زیــادی  ریــوی  عــوارض  هــوا  آلودگــی 
می توانــد ایجــاد کنــد و مهم تریــن کاری که 
انجــام می دهــد اختالل در سیســتم ایمنی 
بــدن اســت. بــا ایــن اتفــاق عــالوه بــر اینکه 

بیماری هــای زمینــه ای تشــدید می شــود، 
امــکان درگیــری بــا بیماری های جدیــد نیز 

وجود دارد.
کیــد می کند افرادی کــه بیماری های  او تا
قیــد  روزهــا  ایــن  دارنــد،  قلبــی  و  تنفســی 
لش هم این  بیــرون رفتــن را بزنند و اســتدال
اســت که این آلودگی ها بیماری های آنها را 
تشــدید می کنــد و ســبب می شــود ریه های 
آنهــا انســداد پیــدا کــرده و در صورتــی که به 
کرونا مبتال شــوند، خیلی زود به مرحله حاد 

برسند.
او بسته بودن درها و پنجره ها در زمستان 
را دلیلی بر افزایش احتمال سرایت می داند 
و توضیح می دهد کــه چرخش هوا به دلیل 
مسدودبودن درها و پنجره ها کمتر صورت 
شــانس  می شــود  باعــث  ایــن  و  می گیــرد 
ویروس ها و آالینده ها برای نشستن در ریه 
افراد و امکان انتقال بیماری های ویروســی 

بیشتر شود.

تخریب سلول های دفاعی بدن
کمیتــه  رئیــس  ســوری،  حمیــد  دکتــر 
گــروه  رئیــس  و  اپیدمیولــوژی  کشــوری 
کنش ســریع کووید-19 نیز به »شهروند«  وا
توضیــح می دهــد کــه ماهیــت آالینــده زیاد 
تغییــر نمی کند، امــا نکته این اســت که این 
آزادی  رادیکال هــای  بــدن  در  ویروس هــا 
کــه می توانــد ســلول های  تولیــد می کننــد 
کنــد. ایــن ذرات  دفاعــی بــدن را تخریــب 
گاهــی باعــث تخریــب کامــل ســلول شــده و 
گاهی نیــز جهش در ســلول ایجــاد می کنند 
جملــه  از  زیــادی  مشــکالت  می تواننــد  و 

سرطان ها را در بدن ایجاد کنند.
بحــث  را  هــوا  آلودگــی  و  کرونــا  رابطــه  او 
مشــترک سیســتم ایمنــی بــدن می دانــد و 
می گویــد: »آلودگــی هــوا در واقــع سیســتم 
ایمنی بدن را کاهش می دهد و کافی اســت 
فــردی بــا ایــن شــرایط بــه کرونــا نیــز مبتــال 

شود.«
به  گفته او بخش زیادی از ذرات آالینده از 
راه سیستم گوارشی و کلیه ها دفع می شود، 
امــا زمانــی کــه غلظــت و میــزان ورود مــواد 
ســمی بــه بــدن بــاال باشــد، آســیب پذیری 

بیشتری ایجاد می شود.

آلودگــی هوا ســلول های دفاعــی بدن را 
بی سالح می کند

او توضیــح می دهــد که وقتی ســلول های 

دفاعــی بدن دچار مشــکل شــود، پوشــش 
دفاعــی در نقــاط مختلــف بــدن ماننــد ریه 
نمی تواند درســت عمل کــرده و در مواجهه 
بــا مــواد مضــر بــدن قــادر نیســت مقاومتی 
داشته باشد و بالفاصله بیماری عضو مورد 
حمله را دربرمی گیرد. حاال هر چقدر که فرد 
بیشــتر در معرض این آلودگی ها قرار بگیرد، 
سلول های بدنش بیشتر تخریب می شود، 
بــه همیــن دلیل بایــد تــالش کرد کــه مدت 
زمــان حضــور در فضــای آلــوده بــه شــدت 

کاهش پیدا کند.

سنگین و مخرب
دکتــر حســن شاهســواری، متخصص ریه 
نیــز در این بــاره می گویــد: »ذرات آالینــده 
اندازه بســیار کوچکی دارنــد و می توانند به 
راحتی وارد سیســتم ایمنی بدن شــوند و از 
آنجا که آنها ذرات فلزات ســنگین هســتند، 
می تواننــد اثرات بــدی برای بدن بــه همراه 

داشته باشند.«
کیــد می کند کــه سیســتم ایمنی بدن  او تا
انســان به گونه ای اســت که در ابتــدا وقتی 
با این ذرات روبه رو می شــود، تالش می کند 
بــه  ذرات  ایــن  رســاندن  آســیب  از  مانــع 
ســلول ها شــود، اما وقتــی مواجهــه طوالنی 
تــوان  کم کــم  ســرباز  ســلول های  باشــد، 
مقاومــت خودشــان را از دســت می دهند و 
آسیب رسانی این ســلول های بدن افزایش 

پیدا می کند.
کید  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تا
می کند آنچه که تحقیقات دانشــمندان در 
ایــران و جهــان نشــان می دهــد این اســت 
کــه آلودگــی هــوا می توانــد عالیــم بیمــاری 
کرونــا را تشــدید کند، زیــرا کرونا نیــز همانند 
آلودگــی از طریــق مجــاری تنفســی بــه بدن 
وارد می شــود، به همیــن دلیــل آلودگی هوا 
می توانــد هم باعــث افزایش ابتال بــه کرونا و 
هم مرگ بیشــتر افراد مبتال بــه این بیماری 
شــود. او به این موضوع صحه می گذارد که 
آلودگی هوا آســیب پذیری دســتگاه گوارش 
را افزایــش می دهــد و ایــن ســبب می شــود 
بیماری هــای زمینــه ای نیــز در ایــن میــان 
شدت بیشــتری پیدا کنند و آسیب بدن در 

برابر ویروس ها را کاهش دهد.

را  یکدیگــر  می تواننــد  کرونــا  و  آلودگــی 
تشدید کنند

اما در برابر این گروه از متخصصان گروهی 

گر مدیریت درستی در  نیز بر این باورند که ا
زمــان آلودگی اعمال شــود، نه تنها مشــکلی 
ایجاد نمی شــود، بلکه می توان امیدوار بود 

که آمار کرونا نیز کاهش پیدا کند.
نایب رئیــس  کویــی،  هال کــوروش  دکتــر 
انجمن اپیدمیولــوژی بر این باور اســت که 

کرونا ربط چندانی با آلودگی هوا ندارد.
او می گویــد: »آلودگــی هوا در همه شــهرها 
یک اندازه نیســت و نمی توانیــم بگوییم که 
آلودگــی هــوا می تواند آمــار کرونا را در کشــور 

جابه جا کند.«
از یک سوی دیگر این آلودگی ها می تواند 
مفید هم باشــد، زیرا در زمــان آلودگی مردم 
کمتــر در خارج از خانه تــردد می کنند و این 
سبب می شــود  کمتر در معرض آلودگی قرار 

بگیرند.«
کید بــر اینکه تاثیــر آلودگی هوا روی  او با تا
سیســتم ایمنی بدن است، ادامه می دهد: 
»نکته اینجاســت کــه آلودگی هــوا می تواند 
کنــد و فــردی   سیســتم ایمنــی را تخریــب 
کرونــا مبتــال می شــود و در معــرض  کــه بــه 
آلودگی هوا هم هست، بیشتر دچار مشکل 

می شود.
مبحــث  بــه  نیــز  انتقــادی  کویــی  هوال
مدیریتی آلودگی هــوا دارد و اعتقاد دارد که 
ک تــر از  خــود آلودگــی هــوا می توانــد خطرنا
کرونا باشــد، اما توجهی به آن نمی شود و در 

سایه کرونا ناپدید شده است. 
او بــه ایــن نکتــه اشــاره  می کنــد کــه روزی 
کــه مــدارس بــاز شــد، در پیــک آلودگــی هوا 
کــه در  بــود  ایــن  قــرار داشــتیم و درســت 
 ایــن شــرایط بازگشــایی مــدارس بــه تعویق 
بیفتــد، امــا ایــن موضــوع اصــال در اولویــت 

نبود.
این متخصص اپیدمیولوژی خود آلودگی 
را دلیلــی بــر ابتال بــه کرونــا نمی دانــد، اما به 
کیــد دارد کــه آلودگی ها  این موضــوع نیــز تا
انــدازه  بــه  می توانــد  مواقــع  از  برخــی  در 
ک باشــد و باید بــرای مهار آن  کرونــا خطرنــا

برنامه ریزی های درستی انجام شود.
کــه عکــس ایــن ماجــرا  او معتقــد اســت 
نیــز صحــت دارد، یعنی خــود کرونا شــرایط 
آلودگی هــوا را تشــدید می کنــد و در توضیح 
آن هــم می گویــد از زمانــی کــه کرونــا آمــده، 
خودروهــای  از  اســتفاده  بــرای  تمایــل 
در  ماجــرا  ایــن  و  شــده  بیشــتر  شــخصی 
کــه وارونگــی هــوا رخ می دهــد،  شــرایطی 

ک تر است. بسیار خطرنا
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پزشکان در  گفت وگو با »شهروند« از تاثیر آلودگی هوا بر کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن می گویند

آلودگی هوا  کرونا  را تشدید می کند؟


