وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را در دﻧﯿﺎ
ﻧﺠﺎت داد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزﺑﻪروز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﯿﻮع آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  7ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن وارد ﮐﺮده .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻓﺮاد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در روز  18اﺳﻔﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎددان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد» ،ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺮک« اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﯽ ﺑﺮده ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮک اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد .ﺑﺮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﭼﯿﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،از ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ .ﺑﺨﺸﯽ
از ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮک ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
دارد ،ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﭼﯿﻦ ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮوﯾﺪ 19-در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ«.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮک ،دو ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن 4
ﻫﺰار ﮐﻮدک زﯾﺮ  5ﺳﺎل و  73ﻫﺰار ﻓﺮد ﺑﺎﻻی  70ﺳﺎل ﺷﺪه .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮک ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن ،اﻧﺠﺎم داده .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮارهای ﺧﺒﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن دی اﮐﺴﯿﺪ در
ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

