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فرض را بر ورود اومیکرون به کشور 
بگذاریم

بدون وجود خطر اومیکرون هم نیاز به بازنگری در وضعیت 
گشایی ها وجود دارد باز

کنون حــدود 50 جهش داشــته که 30  شــهروند|  اومیکــرون تا
جهش در منطقه اســپایک ویروس بوده اســت. تعــدادی از این 
جهش هــا در ناحیه ای که به گیرنده ســلول متصل می شــود رخ 
داده اســت. همــه اینهــا یــک معنــی دارد؛ احتمــال تغییــرات در 
کســن. به گفته  ســرایت پذیری و حتی حساســیت بیمــاری به وا
دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و پژوهــش کمیتــه علمــی کشــوری 
ک تر  مقابله با کوویــد-19 هنوز نمی توان گفــت اومیکرون خطرنا

از دلتاست.
به گفتــه مســعود یونســیان در کشــور دانــش فنــی و تجهیزات 
انجــام  را  اقــدام  ایــن  مرکــز  ســه  و  دارد  وجــود  سکانســینگ 
می دهند. یونســیان ادامه می دهد: »اما تجهیزات الزم که به آن 
سکانسینگ نسل جدید گفته می شود را به اندازه کافی نداریم.« 
به گفته او کفایت علمی و تکنولــوژی آن را داریم، اما منابع و مواد 

اولیه مصرفی آن را به اندازه کافی در اختیار نداریم.
در  و  متداول تــر  ارزان تــر،  روش   PCR یونســیان  اعتقــاد  بــه 
تشــخیص  »بــرای  کروناســت.  تشــخیص  بــرای  دســترس تری 
اومیکرون، از یکســری کیت های خاص PCR می توان اســتفاده 
کرد که این کیت سه ژن را شناســایی می کند.« او ادامه می دهد: 
گر  »زمانــی که آلفــا آمده بــود، از ایــن کیت اســتفاده می کردنــد و ا
دو ژن شناســایی می شــد و ژن ســوم شناســایی نمی شــد، اعالم 
می کردند کــه کرونای آلفاســت. از ایــن نظر هم اومیکرون بســیار 

شبیه آلفاست.«
کنون عدم شناسایی اومیکرون در کشور البته تا

یونسیان معتقد است به طور قطعی نمی توان گفت اومیکرون 
وارد کشور نشده است. »ممکن است این سویه وارد کشور شده 
باشــد، اما هنوز مورد شناســایی قرار نگرفته اســت.« به اعتقاد او 
عدم شناســایی ما بــه این معنا نیســت که این ســویه هنــوز وارد 
کشــور نشــده اســت. باید زمان بگــذرد و سکانســینگ بیشــتری 
انجــام شــود و بعــد دربــاره آن قضــاوت کنیــم. در عین حــال باید 
فرض را بــر این گذاشــت که اومیکرون وارد همه کشــورها شــده و 

احتیاطات الزم را انجام داد.
به اعتقــاد دبیر کمیتــه اپیدمیولــوژی و پژوهــش کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کوویــد-19 حتی بدون وجود خطــر اومیکرون 
نیاز به بازنگری در وضعیت بازگشــایی ها وجــود دارد. »هیچ کس 
بازگشــایی های همزمــان را توصیــه نمی کنــد. حتــی بازگشــایی 
مــدارس هــم بــه تنهایی بایــد حتمــا بعــد از گذشــت دو هفتــه از 

بازگشایی ها، بازنگری می شد.«
گر با ســویه جدید اومیکرون  یونســیان ادامه می دهد: »حتی ا
بازگشــایی  را  مــدارس  فقــط  گــر  ا و حتــی  مواجــه نمی شــدیم 
می کردیم، عقل ومنطق حکم می کند بعد از دو هفته اجرا، نتایج 
ایــن بازگشــایی و فعالیت ها را تحلیــل کرده و نســبت بــه ادامه یا 

عدم ادامه آن تصمیم گیری کنند«
کــه همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس،  بــه بــاور او در شــرایطی 
و…  ورزشــی  و  فرهنگــی  مراســم های  دانشــگاه ها،  بازگشــایی 
هم بازگشایی شده اند، بدتر اســت و ورود یک ویروس جدید به 
چرخه گــردش ویروس کرونــا در دنیا هم مســاله را حادتر می کند 
و حتمــا باید در بازگشــایی ها بازنگری شــود. »منظــور از بازنگری 
الزاما تعطیل کردن نیست، بلکه ارزیابی شرایط موجود و تصمیم 

مجدد برای تغییرات احتمالی یا ادامه یا قطع آن است.«
نزولی شدن کرونا در کشور

در حال حاضــر هنوز وضعیــت بیماری در کشــور نزولی اســت. 
کــه در هفته هــای گذشــته شــاهد  یــک افزایش هــای مقطعــی 
بودیم، همه نزولی شــدند و کرونا فعال در کشــور رو به نزول است، 
کســتر وجود داشــته باشــد.  اما ممکن اســت که یک آتش زیر خا
کسیناســیون ســریع را  »بایــد رعایت پروتکل های بهداشــتی و وا

همچنان ادامه دهیم.
در حــال حاضــر بخــش اعظــم افــرادی کــه تمایــل بــه تزریــق 
کسن شــان را تزریــق کرده انــد، امــا  کســن کرونــا داشــته اند، وا وا
افــرادی هســتند که هنــوز تردیــد دارند و بعضــا تمایلی بــه تزریق 
کســن ندارنــد.« یونســیان معتقــد اســت بایــد افــراد را مجــاب  وا
و  خانــواده  خودتــان،  نفــع  بــه  کسیناســیون هم  که وا کنیــم 
عزیزان تان است و هم به نفع جامعه و کل دنیاست که به نهضت 
کسیناسیون بپیوندید. براساس گزارشاتی که تا امروز داشتیم،  وا
کســن کرونا را  85درصــد جمعیــت واجــد شــرایط مان دوز اول وا
دریافــت کرده انــد. 69درصــد هــم هــر دو دوز را تزریــق کرده انــد. 
»ما انتظار داریم، مابقی هــم دوز دوم را تزریق کننــد و 85 درصد 

تزریق دو دوز را داشته باشیم.«
یونســیان ادامه می دهد: »طبیعتا از آنجایی که ایمنی بخشی 
کسن ها صددرصد نیســت، انتظارمان این است که تمام افراد  وا
کســن کرونا را تزریق کنند. بنابراین  واجد شرایط مان در کشور وا
کسیناسیون سقفی را در نظر نمی گیرم.« به  برای پوشش کافی وا
کسینه شده  اعتقاد او آرمان ما این است که تمام آحاد جامعه وا
باشــند. بنابراین ســقف مورد انتظار ما با توجه به سرایت پذیری 

کسینه شدن صددرصد افراد واجد شرایط است.  باالی دلتا، وا

قرمــز،  وضعیــت  در  شــهروند|  پایتخــت 
البتــه این بــار بــه کمــک ذرات معلــق. دیروز  
کیفیــت هــوای تهــران  10 آذرمــاه میانگیــن 
گروه هــای  بــرای  ناســالم  یعنــی  بــود،   148
حساس. البته 22ایستگاه، کیفیت هوا را در 
شرایط قرمز اعالم کرده اند. آخرین اطالعات 
شــرکت کنترل کیفیت هوا از شــرایط ناسالم 
برای همــه افراد در ایســتگاه خبر می دهند؛ 
میــدان  سوهانک،شــادآباد،  اقدســیه، 

امام خمینی، پیروزی و…
کیفیــت هــوا امــا در ایســتگاه های پونــک، 
چنــد  و  مســعودیه  فتــح،  میــدان  گلبــرگ، 
بــرای  ناســالم  شــرایط  در  دیگــر  ایســتگاه 
گروه های حســاس قرار دارد. درواقع دیروز-
10آذرماه- شــهرداری منطقه 19 با شــاخص 
185 آلوده تریــن ایســتگاه ســنجش کیفیت 
هــوای تهــران بــوده اســت. البته شــهرداری 
کیفیــت هــوای قابــل قبــول را  منطقــه 22 

گزارش کرده است.
روز  دو  کنــون  تا ســال  ابتــدای  از  تهــران 
ک،192 روز هوای قابــل قبول و 85  هوای پــا
روز هــوای ناســالم بــرای گروه های حســاس 
گرچه ســه روز  را پشت ســر گذاشــته اســت.ا

هوای ناسالم را هم تجربه کرده است.
جلوی آلودگی را باید از منبع گرفت

4 تا 5هزار مرگ منتســب بــه آلودگی هوای 
تهران. مرگ هایی که 26درصدشــان ناشــی 
از ســکته مغزی اند و 20درصدشــان به دلیل 
ســهم  ریــه  ســرطان  قلبــی.  ایســکمیک 
19درصــدی دارد و 20درصد مرگ ها به دلیل 
دیابت است. عفونت های تحتانی دستگاه 
تنفســی ســهم 30درصدی دارد و مرگ های 
ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی به 

40درصد می رسند.
آلودگی هوا؛ مســاله ای که در ســطح دولت 
گرچه  و وزارتخانه هــا بایــد به آن ورود شــود. ا
بخــش کوچکــی از ایــن مســئولیت به عهده 
شهرداری اســت؛ حمل ونقل عمومی. البته 
معاینــه فنــی هــم مبحــث مهمــی اســت که 
نیازمنــد در دســترس بــودن امکانــات الزم و 

نظارت کافی است.
و  شــهروندان  خــودرو  بــر  نظــارت 
خودروهایی کــه شــهرداری و پیمانکارانش 
از آنهــا اســتفاده می کننــد. البته مدیرعامل 
شــرکت کنتــرل کیفیت هــوای تهران بــر این 
باور است مساله اولیه، وضعیت جغرافیایی 
شهر تهران است. پایتخت؛ شــهری که از دو 
طــرف بــا کوه هــا محصــور شــده و آالینده هــا 

عمال در شهر به دام  می افتند.
به باور »حسین شهیدزاده« بحث طبیعی 
قدرت باالیی دارد امــا باید دید چه کارهایی 

از دســت مــا برمی آیــد. »باید جلــوی آلودگی 
کنتــرل  گرفــت.« »شــهیدزاده«  منبــع  از  را 
کارخانجــات، خودروهــا، معاینــه فنــی و … را 
گرچــه بر  نیازمنــد بررســی جــدی می دانــد. ا
این بــاور اســت در ایــن میان ســوخت مورد 
استفاده هم اهمیت دارد. »موارد متعددند 
و نمی توان گفت با حل یک مشــکل، مساله 

آلودگی هوای تهران حل می شود.«
»آبان« عنوان آلوده ترین ماه؛ 17روز قابل 

قبول و 13 روز ناسالم
تهــران در آلودگی هــوا وضعیت قرمــز را هم 
تجربه کرد. در پاییز سرخ و زرد ایستگاه های 
کنتــرل کیفیــت هــوا از اضطــراری  مختلــف 
شــدن هوای پایتخــت خبــر دادنــد. »آبان« 
عنــوان آلوده ترین مــاه را به خــود اختصاص 
روز   13 و  قبــول  قابــل  شــرایط  17روز  داد؛ 

شرایط ناسالم.
کــه  آلودگــی هــوا مســاله ای جــدی اســت 
برای حل شــدن نیازمنــد گام هــا و اقدامات 
بی شــک  کــه  اقداماتــی  اســت.  مختلفــی 
شــرایط  گرچــه در  ا نیازمند هزینه کردنــد 
اقتصــادی مســلما بخــش دولتی تــوان آن را 
ندارد. البته این احتمال دور از ذهن نیست 
کــه جــزو اولویت هایش هم نباشــد. شــرایط 
اقتصادی عرصه را برای شهروندان هم تنگ 
کرده تا انتظار هزینه کرد از ســوی آنها هم دور 

از ذهن باشد.
موتورهــای کاربراتــوری یعنــی هــر کیلومتر 
پیمایش مســاوی با چندبرابر تولید آلودگی 
خودروی انژکتوری. شــهروندانی که روزانه از 
این وســایل بهــره می برند و تــوان اقتصادی 
ارتقای آن را ندارند. شــرایط اقتصادی حتی 
تعویــض  اجــازه  شــخصی  خودروهــای  بــه 
گــزوز کــه  کاتالیــز را نمی دهــد. قطعــه ای در ا
گازهای آالینده را به گازهــای بی زیان تر بدل 

می کنند.
به گفته مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت 
هــوای تهــران کاتالیــز عمــری حــدود 80 تــا 
100هــزار کیلومتــر دارد. »اغلــب خودروهای 
تهــران از ایــن عمــر گــذر کرده اند ولی کســی 
گفتــه شــهید زاده  بــه  تعویــض نمی کنــد.« 
در حــال حاضــر قیمــت کاتالیــز حــدود 7 تــا 
8میلیــون تومــان اســت. مبلغــی کــه شــاید 

درآمد ماهانه یک شهروند را تشکیل دهد.
مشــکل  نیســت،  مشــکل  تنهــا  مــازوت 

سوخت های پرگوگرد
در جنــگ بــا آلودگــی هــوا تولیدکننــدگان 
مبارزه انــد؛  خط مقــدم  در  آلودگــی 
کارخانجــات، نیروگاه هــا و پاالیشــگاه ها. بــه 
باور مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهــران در این نبرد تا جایی که ممکن اســت 

دولت باید هزینه کند. به گفته »شهیدزاده« 
شهرداری قبل از این اقداماتی داشته مانند 
دادن تسهیالت به پیک های موتوری مجاز 
بــه کار. »وام ها در زمان خود مبلغ مناســبی 
بــود امــا به دلیــل تغییــر شــدید قیمت هــا، 

تاثیرگذاری اش را از دست داد.«
او از طرح هــای در دســت بررســی می گوید 
کــه در صــورت اجرایــی شــدن قــرار اســت 
80درصــد قیمــت موتــور را وام بدهد.»ایــن 
حــال  در  موتورهــای  ارتقــای  بــرای  طــرح 
فعالیــت در ســطح شــهر اســت.« در گفتــن 
میــان  در  هوا مازوت همیشــه  آلودگــی  از 
متهمان به چشــم می  خــورد. متهمی که به 
گفته شهید زاده اغلب در ریخته گری ها مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. »جای دیگــر خیلی 

مازوت استفاده نمی کنیم.«
»شــهیدزاده« معتقــد اســت مشــکل تنها 
ســوخت های  مشــکل،  نیســت،  مــازوت 
پرگوگرد است. »هر سوختی که گوگردش باال 
باشــد می تواند ذرات معلــق و گاز so2 تولید 
کنــد.« بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت کنتــرل 
کیفیــت هــوای تهــران گازوییــل مصرفی هم 

استاندارد نیست.
بــرای  تهــران  مصرفــی  گازوییــل  هرچنــد 
حمل ونقــل اتوبوس هــا و کامیون هــا یورو4 
اســت یا حداقل در محــدوده یورو4 اســت. 
سوختی که اغلب کارخانجات و نیروگاه های 
بیرون از شهر از آن اســتفاده می کنند. »این 
به این معناســت که ســوختن این ســوخت 
هــم خیلــی بهتــر از مــازوت عمــل نمی کنــد 
چــون همچنان در حــال تولیــد ذرات معلق 
طبــق  »شــهیدزاده«  گفتــه  بــه  هســتیم.« 
اندازه گیــری که اخیرا انجام شــده نســبت به 
ســال گذشــته هــوای تهــران 15 تــا 20 درصد 
و  مــازوت  بــه  »مربــوط  دارد.  بیشــتر   so2

گازوییل غیر یورو است.«
کــه ســاالنه ذرات معلــق روی  هزینــه ای 

دست تهران می گذارند؛ 2.6 میلیارد دالر
مواجهــه طوالنی مــدت بــا آالینــده ذرات 
 41 بــروز  باعــث  ســاالنه   PM2.5 معلــق 
هــزار و 700 مــورد مــرگ زودرس می شــود. 
آماری کــه رئیس گروه ســالمت هــوا و تغییر 
کار وزارت  اقلیــم مرکــز ســالمت محیــط و 
بهداشــت ایــران از آن خبــر داده اســت. 
مرگ های زودرســی که ســکته مغزی سهم 
26درصــدی از آن دارد. ســهم مرگ هــای 
ناشــی از بیماری هــای ایســکمیک قلبــی 

هم 20درصد است.
سرطان ریه سهم 19درصدی دارد، دیابت 
20درصــد، مرگ هــای ناشــی از عفونت های 
تحتانــی دســتگاه تنفســی هــم 30درصــد. 

40درصد از مرگ های ناشــی از بیماری های 
مزمن انسداد ریوی هم منتسب به مواجهه 

طوالنی مدت با آلودگی هوای آزاد است.
گزارش های بانــک جهانی هم در تحقیقی 
هزینه های سالمت )مرگ و بیماری( آلودگی 
هوا را مورد بررســی قــرار داده اســت. مطابق 
گزارش هــای به دســت آمــده آالینــده ذرات 
 2.6 ســاالنه،  تهــران  در   )PM2.5( معلــق 

میلیارد دالر است.
ســازمان بهداشــت جهانــی هــم حــدود 
ناشــی  زودرس  مرگ ومیرهــای  91درصــد 
فقیــر  کشــورهای  بــه  را  هــوا  آلودگــی  از 
البتــه  اســت.  داده  نســبت  کم درآمــد  و 
بیشــترین آمــار متعلــق بــه مناطــق غربــی 
آسیاســت. و جنــوب شــرق  آرام   اقیانــوس 
طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی 
ســاالنه در جهان حــدود هفت میلیــون نفر 
کــه علــت مرگ شــان  می میرنــد؛ جمعیتــی 
بیماری های منتســب بــه آلودگی هواســت. 
به عبارت ساده تر روزانه حدود 10هزار نفر در 
اثــر بیماری های منتســب به آلودگــی هوای 

محیط آزاد جان خود را از دست می دهند.
مازوت سوزی به شرطها و شروطها

ســهم صنایــع و نیروگاه هــا در تولیــد ذرات 
معلق کمتــر از 2.5میکرون حدود 30درصد 
گــزارش شــده اســت. 30درصــدی کــه تنهــا 
ســهم صنایع و نیروگاه ها منابع ثابت تهران 
و اطــراف آن هســتند. ایــن در حالــی اســت 
کالنشــهرها در  کــه آلودگــی هــوای برخــی از 
ســال های اخیــر بــه واســطه مازوت ســوزی 
تشــدید شــده اســت. البتــه در ســال جــاری 
و  مشــهد  تبریــز،  هــم  مازوت ســوزی در 

همدان تایید شده است.
بــا ایــن وجــود گویــی محیط زیســت بــرای 
مازوت ســوزی نیروگاه هــا شــروطی در نظــر 
گرفته است. به اعتقاد معاون مرکز ملی هوا و 
تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
کنترلــی داشــته  وقتــی نیروگاه هــا سیســتم 

باشند، مازوت سوزی اشکالی ندارد.
گل علیــزاده در تمــام  گفتــه داریــوش  بــه 
دنیــا نیروگاه هــا هــم مــازوت و هــم گازوییــل 
پرگوگــرد مصرف می کننــد.  هرچند بــه گفته 
او  تجهیزات کنترل آالیندگــی روی دودکش 

آنها نصب شده و هوا آلوده نمی شود.
بــه بــاور گل علیــزاده، ســولفورزدایی یکــی 
نیروگاه هــای  مشــکل  حــل  راهکارهــای  از 
مازوت سوز است. او  راهکار دیگر را استفاده 
می کنــد.  عنــوان  کنترلــی  سیســتم های  از 
راه حل هایی که تا به امروز به مرحله اجرایی 
شــدن نرســیده اند تا کالنشــهرها در مه ای از 

ذرات معلق غرق شوند. 

خبر3

کنون 85 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس را پشت سر گذاشته است  پایتخت  از ابتدای سال تا

! ک فقط 2 روز هوای پا


