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چهارشنبه سوری ۱۸۹۴ مصدوم و 
۹ فوتی برجای گذاشت

ســخنگوی سازمان 
اورژانس کشــور گفت: 
در شــب چهارشــنبه 
آخر ســال ۱۳۹۹، ۹ نفر 
جان باختنــد و یک هزار 

و ۸۹۴نفر مصدوم شــدند. به گزارش ایرنا، مجتبی 
خالدی با اعالم گزارش نهایی آمار حوادث مرتبط به 
شب چهارشنبه سوری افزود: امسال ۵۲۷نفر دچار 
آسیب چشم شدند، ۱۳۱نفر دچار قطع عضو شدند، 
۵۴۶نفر دچار سوختگی های متوسط تا شدید شدند 
و متأســفانه ۹نفر فوت کردند. خالدی اضافه کرد: 
۱۸درصد از مصدومان امسال خانم و ۸۲درصد آقا 
بودند که ۴۶درصد رنج سنی ۶ تا ۱۸سال را داشتند، 
۷۰درصد متأسفانه اســتفاده کننده مواد محترقه 
بودند و ۳۰درصد کســانی بودند که یا عابرین پیاده 
بودند و یا افرادی بودند که در حال بازگشت به منزل و 
یا نیروهای امدادی بودند. سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور توضیح داد: تهران بیشترین آمار مصدومان و 
حادثه دیدگان شب چهارشنبه آخر سال را با ۵۵۳ 

نفر، تبریز با ۱۸۵نفر و کرمانشاه با ۱۴۰نفر داشتند. 
    

اسباب کشی در پایتخت ممنوع شد
فرمانــده انتظامی 
تهران بزرگ اعالم کرد 
که از فردا، ۲۸ اســفند تا 
۱۵ فروردین ماه هرگونه 
اسباب کشی و جابجایی 

اثاثیه در پایتخت بدون اجازه از کالنتری ها ممنوع 
است. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: 
همان طور که گفتم متقاضیــان باید به کالنتری 
مراجعه و فرم هایی را که در اختیار کالنتری ها قرار 
داده ایم دریافت و تکمیل کننــد تا مجوز مربوطه 
برایشان صادر شود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
افزود: در طــول تعطیالت نوروزی گشــت های 
خودرویی، موتوری و پیاده پلیس در سطح محالت 
افزایش خواهد یافت و اقدام به گشت زنی در معابر و 

محالت خواهند کرد.
    

 گونه جدید کرونا در فرانسه 
با تشخیص سخت تر

مقام هــای حــوزه 
بهداشت و درمان فرانسه 
در بیانیه ای اعالم کردند 
که یک گونه جهش یافته 
از ویروس کرونا در منطقه 

برتاین این کشور گزارش شــده است که در برخی 
موارد با آزمایش های فعلی پی سی آر تشخیص داده 
نشدند. به گزارش ایسنا، بااین حال اداره کل بهداشت 
فرانســه اعالم کرد که تجزیه وتحلیل اولیه نشان 
نمی دهد که این نوع جدید شدیدتر یا مسری تر از 
موارد قبلی باشد. یک منبع بیمارستانی به رسانه های 
فرانسه گفته است: تعجب آور برای ما این بود که تست 

پی سی آر برخی از افراد مبتال چهار بار منفی شد.
    

»آزاررسانی« بیشترین موضوع 
تماس مردم با اورژانس اجتماعی 

سرپرســت دفتــر 
امــور آســیب دیدگان 
اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشور گفت: 
بیشــترین تماس های 

این مرکز در حوزه خشــونت مربوط به آزار اســت 
مانند کودک آزاری، همســرآزاری، سالمندآزاری و 
معلول آزاری و به طورکلی خشونت خانگی که باالترین 
میزان تماس های ما را به خود اختصاص می دهد. به 
گزارش ایرنا، محمود علیگو افزود: از ابتدای فروردین 
تا پایان آذر سال ۹۹، بیش از ۴۲۲ هزار تماس مرتبط 
در اورژانس اجتماعی داشتیم که این تعداد تماس از 
مجموع ۸۸۰ هزار کل تماس هایی است که داشتیم. 
از بین تماس های موفق بیش از ۱۵۳ هزار مورد تماس 
منجر به مداخالت سیار و حضوری شده و ۵۳ هزار 

مورد نیز به مراکز اورژانس اجتماعی ارجاع داده شد.
    

تشدید آلودگی هوا در تهران؛
 وضعیت قرمز شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 
۱۵۱ قرارگرفته و هوای تهران برای همه گروه های 
جامعه آلوده است. به گزارش فارس، ذرات معلق در 
روزهای پایانی سال در حال جوالن بوده و آلودگی 
هوا در تهران تشدید شده است. همچنین شاخص 
کیفیت هوا به طور میانگین بر روی عدد ۱۴۱ قرار 
داشــت وتوای تهران در مرز آلودگی بود.  تهران از 
ابتدای سال هم زمان با شــیوع کرونا ۱۶ روز هوای 
پاک)آبی(، ۲۲۵ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای 
ناسالم)خاکستری( برای گروه های حساس جامعه 

و ۱۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بسیاری از مردم هر سال از اواسط 
اســفند مشــغول برنامه ریزی برای 
ســفرهای نوروزی هســتند و تالش 
می کننــد بهتریــن گزینــه را برای 
تعطیالت متناسب با بودجه و امکانات 
خود انتخاب کنند اما امســال دومین 
ســال اســت که همه گیری ویروس 
کرونا در کشورمان این معادله را برهم 

زده است.
درحالــی که همه اخبــار مربوط 
به مناطق ممنوعه برای ســفرهای 
نــوروزی اســت بســیاری از خود 
می پرســند خوب امســال عید کجا 
می توانیــم برویــم؛ هرچنــد همه 
مسئوالن بر این نکته تأکید دارند تا 
بهبود شرایط بهتر است از سفرهای 

غیرضروری خودداری کنیم.
 در نوروز به کدام شهرها

 نباید برویم؟
علی رغم اعالم مناطق ممنوعه برای 
سفر در اقصی نقاط کشور با خودروهای 
شــخصی به ظاهر تکلیف روشن شده 
اما تا امروز هیچ محدودیتی برای ورود 
مسافران به شــهرهای مختلف کشور 
با استفاده از حمل ونقل عمومی مثل 
قطار، اتوبوس و هواپیما وجود ندارد و 
هر فرد ایرانی می تواند با استفاده از این 
امکانات سفر نوروزی خود را انجام دهد.

همچنین باید توجه داشته باشید که 
بر اساس آنچه اعالم شده مسافرانی که 
به شهرهای زرد و آبی تردد دارند فقط 
در »مراکز اقامتی مجــاز« می توانند 
اقامــت داشــته باشــند و اقامت در 
مراکــزی مانند خانه های شــخصی، 
چادر مسافرتی و  مدارس »غیرمجاز« 

اعالم شده است.
حــاال اگر از ایــن مــوارد بگذریم 
همچنان نقــاط مبهم بســیاری در 
این زمینه وجــود دارد کــه باالخره 
مسافران نوروزی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی باالخره برای نوروز ۱۴۰۰ به 
کدام شهرهای کشــورمان می توانند 

با خودروی شخصی بار سفر ببندند؟
برای این منظور بد نیســت به این 
نکته توجه داشته باشیم که آب پاکی 
روی دســتان هم وطنان ریخته شده 
چون سفر به تمامی شــهرهای قرمز 
کرونایی کاماًل ممنوع است و بر اساس 
اعالم ستاد ملی کرونا هم اکنون اهواز، 
آبادان، دزفول، شوشــتر، ماهشــهر، 
کارون و رامهرمز در استان خوزستان 
در وضع قرمز کرونایی هستند و هرگونه 
سفر با خودروی شخصی به این شهرها 
ممنوع اســت و پلیس راهــور از ورود 
خودروهای غیر پــالک بومی به این 

مناطق ممانعت خواهند کرد.
البته این پایان کار نیســت چون 
شــهرهای نارنجــی هم مشــمول 
ممنوعیت ورود خودروها با پالک های 
غیربومی تا پایــان تعطیالت نوروزی 

می شــود که فهرســت ها این شهرها 
عبارت اند از: ارومیه، اشــنویه، خوی، 
ماکو، نقده در استان آذربایجان غربی، 
شهرضا در اســتان اصفهان، امیدیه، 
ایذه، باغ ملــک، حمیدیه، شــوش، 
هفتکل، هندیجان و اندیمشــک در 
اســتان خوزســتان، دهلــران در 
اســتان ایالم، دامغان و شــاهرود در 
اســتان ســمنان، ارســنجان، زرین 
دشت،پاسارگارد، گرش، المرد، خنج 
و مهر در استان فارس، بندر خمیر در 
استان هرمزگان، سیرجان در استان 
کرمان، کهگیلویه و گچساران در استان 
کهگیلویه و بویر احمد، گرگان در استان 
گلستان، رودبار و رودســر در استان 
گیالن، آمل، رامسر و ساری در استان 

مازندران و خمین در استان مرکزی.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
جابه جایی هــای گســترده مردم در 
بخش های مختلف کشورمان مسئوالن 

ســتاد ملی کرونا بــرای جلوگیری از 
گسترش بیماری در کشور یا به تعبیری 
»ایران گردی ویــروس منحوس« در 
عین ممنوعیت سفر به شهرستان های 
یاد شده برخی از استان های گردشگر 
پذیر نیز به عنوان مناطق ممنوعه برای 
ورود مســافران نوروز ۱۴۰۰ معرفی 
شده اند که این اســتان ها عبارت اند 
از:مازندران، گیالن، گلستان، خراسان 
رضوی، فارس، اصفهان، قم، هرمزگان، 

جزایر کیش و قشم و بوشهر.
با این تفاســیر شــاید گزینه های 
سفر نوروزی امسال بســیار محدود 
شــده و هم وطنان اگر تصمیم به سفر 
با خودرو شخصی خود گرفته اند باید 
قبل از بستن چمدان ها خوب به نقشه 
نگاه کنند تا مســیرهای خودشان را 
به گونــه ای تنظیم کنند کــه مبادا از 
خطوط قرمز تعیین شده عبور کرده و 

مشمول جرائم کرونایی بشوند.
برای این منظور توصیه این اســت 
که اطالعات دقیق مناطق ممنوعه را 
از پلیس دریافت کرده و درصورتی که 
در راه رسیدن به مقصد مجاز خودتان 
شــهر یا شــهرهای ممنوعــه وجود 
دارد باید این شــهرها را با استفاده از 
مسیرهای مواصالتی کمربندی پشت 

سر بگذاریم.
پس پاسخ روشــن به این سؤال که 
نوروز ۱۴۰۰ به کدام شهرها می توانیم 
سفر کنیم این است که اگر نام مقصد 
شما در اسامی شــهرها یا استان های 
یاد شده دیده نمی شود با خیال آسوده 
می توانید بار سفر بسته به شرکت اینکه 
عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
مراقب خطوط قرمز شهرهای ممنوعه 
نیز باشــید چون بی توجهــی به این 
خطوط ممنوعه از ۲۵ اســفند تا ۱۳ 
فروردین در شهرهای قرمز و نارنجی 
منجر بــه صدور قبــض جریمه ۵۰۰ 
هزار تومانی برای شــما خواهد شد؛ 
هرچند بازهم تأکید بر این اســت که 
فعاًل سفرهای خود را به تعویق انداخته 
و تا عادی شدن شرایط از نظر کرونایی 
قید سفر را زده و به گلگشت های محلی 

بسنده کنید.
به هرحال با تمام موارد مطرح شده و 
اهمیت منتفی کردن سفرهای نوروزی 
امسال تا عادی شدن شرایط اگر بازهم 
قصد ســفر کرده اید فراموش نکنید 
قوانیــن فعالیت اصناف در شــهرها 
بر اســاس رنگ بندی کرونایی آن ها 
این گونه اســت؛  در شــهرهای قرمز 
گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ و در شهرهای 
نارنجی گروه های شــغلی ۳ و ۴ حق 

فعالیت ندارند.
 مردم خسته شدند، 

اما رعایت کنند
با تمــام این تفاســیر کادر درمان 
می گویند تا جایی که ممکن اســت از 

رفتن به ســفر در نوروز اجتناب کنید. 
وزیر بهداشــت هم روز گذشته گفت 
که مطلقاً با مســافرت موافق نبودیم، 
نیســتیم و نخواهیم بود و این را بارها 

خدمت مردم شریف کشور گفتیم. 
ســعید نمکی گفت: مــا دو رنگ 
بندی از وضع کشــور به مســئوالن 
دادیم دوســتان آن رنگ بندی شادتر 
را پذیرفتند که آبی و زرد بیشتر و زرد 
و نارنجــی کمتر دارد و بر اســاس آن 
شــاخص ها و بدون مداخله ویروس 
جهش یافته، نقشــه انتخاب شــد. 
وزیر بهداشت با اشــاره به اینکه روند 
بیماری در خوزســتان کنترل شــده 
اســت و شــرایط از قبل بهتر شده اما 
هنوز شکننده است گفت: یک مؤلفه 
ما ویروس جهش یافته بود و مؤلفه ی 
دیگر نقل و انتقال آن از نقاط آلوده به 
نقاط کمتر آلوده و یا غیــر آلوده بوده 
اســت که این می تواند تشدید کننده 
باشــد. به همین دلیل ما موافق سفر 
نبودیم و مهلتی می خواســتیم تا در 
این مهلت مثل ســال گذشته بتوانیم 
یک ماه بیماری یابی را تشــدید کنیم 
و این ویــروس جهش یافتــه را مثل 
ویروس ووهان زمین گیر کنیم، البته 
می دانیم که مردم خســته شــدند و 
تــاب آوری مردم در بعد از یک ســال 
بسیار کمتر شده اســت اما این را هم 
می دانیم که خط مقدم این جبهه برای 
مبارزه با ویروس به مراتب امکان دارد 
تاب آوری اش کمتر شــده باشــد من 
نمی توانم از منطقــه ای که وضعیت 
حادی ندارد به منطقه ای که وضعیت 
حادی دارد پرستار اعزام کنم، پس در 
کنار تاب آوری مــردم عزیز تاب آوری 
خط مقدم جبهه ســالمت برای بنده 

بسیار مهم تر خواهد بود.
تورها قابل کنترل هستند، 

خودروهای شخصی نه!
این روزها اما بســیاری می گویند 
مسیر ســفر به مازندران و گیالن باز 
است. عکس های موجود در شبکه های 
مجــازی هــم نشــان می دهند که 
بسیاری از افراد به این استان ها سفر 
کرده اند. در همین رابطه معاون علوم 
پزشــکی گیالن، با بیان اینکه طبق 
آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت 
محدودیــت ســفر به اســتان های 
شمالی همچنان برقرار است، گفت: 
خودروهای شــخصی امکان سفر به 

استان های شمالی را ندارند. 
دکتــر آبتین حیدرزاده با اشــاره 
به آخریــن وضعیت بیمــاری کرونا 
در اســتان گیالن، اظهار کرد: روند 
بیماری در اســتان ثابت بوده و طی 
شبانه روز گذشته ۷۰ بیمار جدید را 

بستری کردیم.
حیــدرزاده، با بیــان اینکه طبق 
آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت 

محدودیــت ســفر به اســتان های 
شمالی همچنان برقرار است، گفت: 
خودروهای شــخصی امکان سفر به 
اســتان های شــمالی را ندارند، اما 
وسایل نقلیه عمومی می توانند سفر 
کنند، زیرا امکان کنترل مســافران 
از نظر وســیله نقلیه و محل اســکان 

وجود دارد.
او با اشــاره به چگونگی مسافرت 
با تورهــای مســافرتی، تصریح کرد: 
مســافرت با اتوبوس، قطار و هواپیما 
به اســتان برقرار اســت و مسافران 
می توانند در هتل ها و مراکز مشخص 
اسکان پیدا کنند و لذا دانشگاه علوم 
پزشکی استان از رفتارهای بهداشتی 

مسافران در تورها با خبر است.
معاون علــوم پزشــکی گیالن، 
نگرانی ها از سفرهای نوروزی را بیشتر 
متوجه خودروهای شخصی دانست و 
تصریح کرد: در جریان سفر با خودروی 
شــخصی خطر کمتری سرنشینان 
را تهدیــد می کند و احتمــال انتقال 
بیماری در طول ســفر کمتر اســت، 
در حالی که در وســیله نقلیه عمومی 
تعدادی از افراد در یک هوای بســته 
تنفس می کنند و بیشــتر در معرض 
انتقال ویروس قــرار دارند، اما تبعات 
ســفر با وســیله نقلیه عمومی قابل 
کنترل بوده و افــراد در قالب تور قابل 

رهگیری هستند.
در آخــر اینکه بایــد پذیرفت که 
مردم بعد از یک سال سخت خسته اند 
و می خواهند سال جدید را با انرژی و 
حال خوش آغاز کننــد اما باید به این 
موضوع هم توجه کــرد که بیماری و 
شیوع ویروس شــوخی بردار نیست. 
باید در هر شــرایطی به کادر درمان و 
بهداشتی فکر کرد که بیش از یک سال 
است تمام تالش خود را برای کنترل 
کردن ویروس و ســالمت ما کرده اند 
و رعایت کــردن و در معرض بیماری 
قرار نگرفتن کمترین کاری است که 
می توانیم انجام دهیم. یادمان باشــد 
که سفر همیشه هســت و بهتر است 
در ســال جدید حافظ جــان خود و 

عزیزانمان باشیم.

»الف« تا »ی« محدودیت سفرهای نوروزی را در این گزارش بخوانید
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خبر

مدیرکل درمان و حمایت هــای اجتماعی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر دربــاره نوع مصرف 
مواد مخدر در کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد نوع 
مصرف مواد در ایران مواد افیونی مانند هرویین 
و تریاک هستند، در رده های بعد آمفتامین ها یا 
ترکیبات شیشه و سپس حشــیش و سایر مواد 

روان گردان قرار دارند.
 زنان معتاد بیشتر در معرض 

اتهام و ننگ هستند
به گزارش ایلنا، رضا تویسرکان منش گفت: 
مردانی که معتاد هستند، نسبت به زنان کمتر در 
معرض اتهام و ننگ اجتماعی هستند و برای زنان 
این موضوع به مراتب دشوارتر است، لذا مراجعه و 
تمایل به درمان برایشان کمتر است، ضمن اینکه 

دسترسی زنان نیز کمتر است.
او ادامه داد: تعداد بسیار زیادی مراکز تحت 
درمان برای مردان وجــود دارد، اما تعداد مراکز 
برای زنان به مراتب کمتر اســت، البته شروع به 

راه اندازی مراکزی برای زنان کرده ایم، اما اغلب 
استان ها مرکز ویژه بانوان ندارند، اما دسترسی به 
مراکز برای مردان بیشتر است و این موضوع در 
کل دنیا گسترده است و نشان می دهد که به نوعی 
تبعیض جنســیتی در بحث درمــان و کاهش 

آسیب نیز برای زنان وجود دارد.
تریاک و هرویین در رأس مواد مصرفی

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر درباره نوع مصرف مواد مخدر 
در کشور گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در 
کشور، باالترین مصرف مواد در کشور مواد افیونی 
است که با اختالف بسیار زیاد تریاک رده اول را 
به خود اختصاص داده است. بیش از ۶۰ درصد 
نوع مصرف در ایران مواد افیونی مانند هرویین 
و تریاک هستند، در رده های بعد آمفتامین ها یا 
ترکیبات شیشه و سپس حشــیش و سایر مواد 

روان گردان قرار دارند.
تویسرکان منش خاطرنشان کرد: در الگوی 

سابقی که در کشور وجود داشــت، افراد ۴۵ تا 
۶۵ ساله ها میزان مصرف بیشتری داشتند، اما 
بررســی هایی که در حال انجام است، نگرانی را 
به سمت مصرف مواد در جمعیتی با سن پایین تر 
به ویژه در مورد مواد صنعتی و روان گردان مانند 
حشیش و شیشــه نشــان می دهد، اما اکنون 
آمارهای کلی نشان می دهد که گروه های سنی 

باالی ۴۵ سال بیشترین مصرف را دارند.
او بیان اینکه مردان به مراتب بیشــتر از زنان 
دچار اختالل مصرف مواد هســتند، گفت: در 
مطالعه ای که انجام شــده بیــش از ۹۱ درصد 
معتادان را مــردان تشــکیل می داننــد و در 
مطالعــه ای دیگر کمتــر از ۶ درصد از جمعیت 
معتادان را زنان تشکیل می دادند، اما به نظر اتفاق 
دیگری که رخ می دهد این است که سرعت یا رشد 
بروز اعتیاد و مصرف مواد در زنان به ویژه در سنین 

پایین تر بیشتر از مردان است.
 اعتیاد بیشتر بین زوج هایی 

که جدا زندگی می کنند 
تویســرکان منش در ادامه بابیان اینکه در 
خانواده هایی که دچار آسیب هایی مانند طالق 
)یا بدون طــالق و به صــورت جداگانه زندگی 

می کنند(، میزان شیوع مصرف مواد بیشتر است، 
گفت: در مطالعه ای که انجام شــده بود بیشتر از 
۲۴ درصد از مصرف کنندگان مواد افرادی بودند 
که گرچه متأهل بودند، اما بــا یکدیگر زندگی 

نمی کردند.
او بیــان کرد: آمارهای کلی نشــان می دهد 
که میزان شــیوع اعتیاد در کســانی که سطح 
تحصیالت پایین تر و ســطح کاری پایین تری 
از نظر اشــتغال و کار دارند و دچار آسیب های 

اجتماعی بیشتری هستند، بیشتر است، اما در 
افرادی که ســطح تحصیالت یا رفاه اجتماعی 
بیشــتری دارند، الگوی مصرف متفاوت است؛ 
در افراد به اصطالح پولدار جامعه الگوی مصرف 
بیشتر به سمت مصرف های تفننی و یا استفاده از 
کوکائین، حشیش و گاهی مواد روان گردان مانند 
شیشه و آمفتامین است، اما در اقشار ضعیف تر 
الگوی خطرناک مصرف مانند اعتیاد تزریقی و 

استفاده از هروئین و تریاک بیشتر است.

۹۱ درصد از معتادان را مردان تشکیل می دهند؛

هشدار رشد اعتیاد در زنان 

کادر درمان می گویند 
تا جایی که ممکن است 
از رفتن به سفر در نوروز 

اجتناب کنید. وزیر 
بهداشت هم روز گذشته 

گفت مطلقاً با مسافرت 
موافق نبودیم، نیستیم و 
نخواهیم بود و این را بارها 

خدمت مردم شریف کشور 
گفته ایم

مسافرانی که به شهرهای 
زرد و آبی تردد دارند فقط 
در »مراکز اقامتی مجاز« 
می توانند اقامت داشته 

باشند و اقامت در مراکزی 
مانند خانه های شخصی، 
چادر مسافرتی و  مدارس 

»غیرمجاز« اعالم شده 
است
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