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در روزهــای اخیــر در حالی خبر 
»صدور کارت واکســن کرونا با تأییدیه 
وزارت بهداشــت« آن هم با 500 مبلغ 
هزار تومــان و بدون تزریق واکســن 
واکنش برانگیز شد که دیروز سرپرست 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت هم با انتشار توییتی از 
پیگیری این موضوع از سوی نهادهای 
امنیتی خبر داد. ماجرایی که هرچند تنها 
در ایران رخ نداده، اما حاشیه های امنیتی 
آن نگرانی هایی را در این باره تقویت کرده 
است. اینکه آیا متخلفان به شبکه اصلی 
ثبت اطالعات وزارت بهداشت دسترسی 
مستقیم دارند؟واکسیناسیون عمومی در 
همه جای دنیا، هر چند امید های تازه  ای 
را برای به زانو در آوردن همه گیری کرونا 
زنده کرد، اما یک آفــت جدید را هم به 
همراه داشت. مخالفان واکسیناسیون 
که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، دست 
به تجمع و تظاهرات هم زدند. در ایران 
هم شــاهد تجمع و اعتراضاتــی از این 
دست بوده ایم. در این میان دولت ها برای 
کاهش قدرت این جریانــات، با منوط 
کــردن خدمات اجتماعی به داشــتن 
کارت واکسیناســیون، این جماعت را 
بیش از پیــش در محاق قــرار داده   اند. 
همین عرصه ی تنگ هــم گروهی را به 
این فکر انداخته تا از روش های غیرقانونی 
کارت واکسن دریافت کنند. از فرستادن 
افراد به جای خودشــان بــرای تزریق 
واکسن گرفته تا حتی استفاده از بازوی 

سیلیکونی و....! 

در ایران هم البته این تالش های بعضا 
مضحک هست. اما آنچه بیش از هر چیز 
باعث نگرانی شده دسترسی متخلفان 
به شــبکه اصلی ثبت اطالعات وزارت 
بهداشت اســت که به آنها این امکان را 
می دهد که کارت اصلی وزارت بهداشت 
را بدون دریافت واکســن صادر کنند. 
دسترسی که گذشته از باال بردن جعلی 
آمار افراد واکسینه شــده، شهروندان 
را هم نگران می کند کــه اطالعات آنها 
درز کرده و برای مقاصد ناصوابی مورد 

استفاده قرار گیرد.
 پیگیری امنیتی 

فروش کارت های تقلبی
در همین بــاره دیروز سرپرســت 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت با انتشــار توییتی از 
پیگیری موضوع فــروش کارت بدون 
انجام واکسیناســیون توسط نهادهای 
امنیتــی خبر داد.محمد هاشــمی در 
متن این توییت نوشته است: »موضوع 
فروش کارت بدون انجام واکسیناسیون 
از مدت هــا قبل در دســتور کار وزارت 
بهداشت بوده و از طریق نهادهای امنیتی 
در حال پیگیری اســت. ضمن تاکید 
بر تعداد بســیار اندک کارت های صادر 
شده، به محض نهایی شدن بررسی ها، 
نتیجه برخورد با متخلفان اطالع رسانی 
می شــود«.پیش از این نیــز علیرضا 
رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
بهداشت در یک نشست خبری درباره 
مباحث مطرح شده مبنی بر فروش کارت 
واکسن، گفته بود: »بحث فروش کارت 
واکسن بدون تزریق واکسن را هم بررسی 
و موردی با کمک یکی از خبرگزاری ها 

شناسایی کردیم که مبلغی می گرفتند 
و کارت صادر می کردند ولی تعداد این 
کارت های صادر شده خیلی کم است که 
هیچ تاثیری در اعتماد عمومی به کارت 
واکسن ایجاد نمی کند. در یک مورد ۲۳ 
نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی 
کردیم که در مقابل واکسیناسیون ۱۲0 

میلیون دز بسیار ناچیز است«.
ادامه سودجویی با کارت تقلبی

در حالــی کــه مســئوالن وزارت 
بهداشــت بر برخورد با این افراد تاکید 
می کنند؛ گزارش های منتشــر شده 
حکایت از ادامه دسترســی این افراد به 
شبکه ملی ســالمت دارد. حتی به نظر 
می رسد این دسترسی برای متخلفان 
به قدری آســان اســت که آنها در ازای 
مبلغ پایینی کارت متناسب با دوز های 
واکسیناســیون برای متقاضیان صادر 
می کنند. دسترسی که حتی به هکرهای 
نه چندان حرفه ای هم امکان داده که به 
اطالعات شهروندان دسترسی پیدا و در 

این اطالعات دخل و تصرف کنند.
بر اساس گزارش همشهری آنالین، 
افرادی وجود دارند که اغلب در فضای 
مجازی با راه اندازی صفحه هایی با عنوان 
»کووید-۱۹« یا »کارت دیجیتال« یا 
»صدور کارت واکســن کرونا با تأییدیه 
وزارت بهداشــت«، به راحتی کاسبی 
جدیدی راه اندازی کرده اند و با گرفتن 
مبالغی اقدام به صدور کارت دیجیتال 
واکسن می کنند؛ کارت هایی که کامال 
معتبر و قابل ارائه است و نشان می دهد 
متخلفان به شبکه اصلی ثبت اطالعات 

وزارت بهداشت دسترسی دارند.
 گفتگو با یکی از این فروشــندگان 
نشان می دهد که کارت های دیجیتال 

برای دو دوز واکســن، تنهــا 500هزار 
تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت 
دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت 

بهداشت، گرفته می شود.
اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن 
تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته 
باشد، نصف مبلغ یعنی ۲50هزار تومان 
پرداخت می کند. برای ثبت اطالعات 
هم تنها ارائه کارت ملی، ســال تولد و 
شماره تماس کافی است، نوع واکسن 
تزریقــی هــم انتخابی اســت؛ یعنی 
متقاضی هر واکسنی که می خواهد را 
می تواند اعالم کند و در کارت دیجیتال، 

درج می شود.
تا روز گذشته، بیش از ۱۲۳میلیون 
دوز واکسن تزریق شده و حاال براساس 
اعالم اخیــر مدیرکل دفتر بازرســی، 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشــت، ۲۳مورد در برابر این 

میزان تزریق واکسن، ناچیز است.
همه اینها در شــرایطی اســت که 
براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت 
درحال حاضر حدود ۸میلیون نفر از گروه 

هدف واکسن کرونا نزده اند.

 لو رفتن کارت واکسن 
وزیر بهداشت

اما در روزهای اخیر اتفاق دیگری هم 
رخ داد که مانند کارت واکسن تقلبی، دو 

روی قابل تامل داشت. 
روز یکشنبه ۱۲ دی ماه صحبت های 
وزیر بهداشت در مراســم آغاز فاز سوم 
مطالعات بالینی واکســن نورا مبنی بر 
اســتفاده وی و هیات دولت از واکسن 
ایرانی، حاشیه ساز شده بود. او در پاسخ 
به ســوالی تاکید کرده بود: »بسیاری از 
مسئوالن از واکســن داخلی استفاده 
می کنند، برای مثال حضرت آقا از واکسن 
برکت استفاده کردند، بنده و بسیاری از 

اعضای هیات دولت نیز همینطور«.
اما کمی پس از این اظهارات کارت 
واکسن وزیر بهداشــت در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد. کارتی که نشان 
می داد که او واکسن اســپوتنیک زده 
اســت. در حالی که برخــی این ادعای 
وزیر بهداشت را دروغ دانسته و خواهان 
استعفای او شــدند، برخی رسانه ها از 
پیگرد قانونی منتشــرکنندگان کارت 

واکسن وزیر بهداشت خبر دادند!
در همین بــاره، عبدالرحیم ترابی، 
مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت، 
در واکنش به انتشــار اطالعــات وزیر 
بهداشت به عنوان یکی از بیمه شدگان 
سازمان بیمه سالمت در فضای مجازی 
گفــت: »انتشــار تصویــری از کارت 
واکسیناسیون وزیر بهداشت و مشخص 
شــدن کد ملی و تاریخ تولد ایشــان و 
همچنین استفاده از شماره تلفن همراه 
بیمه شده، منجر به سوءاستفاده یکی 
از پزشکان و دسترســی به صفحه اول 
اطالعات شخصی وزیر شده است. این 
اقدام مصداق بارز نقض حریم خصوصی 
و افشــای اطالعات و همچنین نشــر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و 
پیگیری های الزم حقوقی در این زمینه 

انجام خواهد شد«.
این توضیحات او هر چند موید این 
موضوع بود که دسترســی به ســوابق 
بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات 
پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط 
با اجازه بیمه شده و به وســیله رمز دو 
مرحله ای فراهم است و این اطالعات در 
حال حاضر فقط به پزشکان نمایش داده 
می شود، اما این نگرانی را هم ایجاد کرد 
که دسترســی به این اطالعات آسان تر 
از آن چیزی است که انتظار می رود. هر 
چند که بسیاری انتشار کارت واکسن 
وزیر بهداشــت را مصداق سوءاستفاده 
نمی دانند و معتقدند کارت واکسن وزیر 
بهداشت یک کشور موضوعی محرمانه 
نیست، نظرها را به سوی وجه دیگر این 
ماجرا جلب کردند؛ سوراخ اطالعاتی که 

زمینه های  صدور کارت واکسن جعلی از 
طریق همین باگ نرم افزاری فراهم کرده 

و اتفاقا مصداق سوءاستفاده هم هست.
موردی کــه برخــی آن را به دلیل 
راه   اندازی شبکه جدید نسخه  الکترونیک 
و عدم رفع مشکالت نرم افزاری و سخت 

افزاری آن می دانند. 
شبکه ملی اطالعات سالمت

موضوع چالش برانگیز این روزهای 
نظام سالمت کشور نسخه الکترونیک 
است که البته با انتشار اطالعات هویتی 
و بیمه ای وزیر بهداشــت از سوی یک 
پزشک، جنجالی تر هم شده و این روزها 
هم با گسترش شبکه های صدور کارت 
واکسن تقلبی این شبهه را ایجاد کرده که 
در این سامانه چگونه از اطالعات شخصی 
و اسرار پزشکی بیماران حفاظت می شود 
و آیا امکان سوء استفاده یا دخل و تصرف 

در این اطالعات وجود دارد؟
نسخه  الکترونیک یکی از ملزومات 
دنیــای امــروز بــوده و در بســیاری 
از کشــورهای پیشــرفته دنیا در حال 
اجراســت. در ایــران نیز در راســتای 
صرفه جویــی در هزینه ها و همچنین 
پیگیری دقیق و سیســتماتیک ارائه 
خدمــات ســالمت، رصــد وضعیت 
تعرفه های بهداشتی و درمانی دریافتی 
از مردم، پیشگیری از تقاضاهای القایی 
در حوزه درمان و ... باید به سمت اجرای 
درســت این طرح حرکت می شد و از 
سال ها پیش نیز بسترســازی برای آن 

آغاز شده است.
اما موضوعی که اخیرا خبرساز شده 
آن است که عنوان می شود امکان دخل 
و تصرف در این اطالعات چقدر فراهم 
است و تا چه میزان امکان سوءاستفاده 

از آن وجود دارد؟ 
در این میــان در حالی کــه به نظر 
می رسد باید از نظر حقوقی سازوکارهایی 
را برای مقابله با متخلفــان فراهم کرد، 
یادآوری این نکته هم ضروری اســت 
که دولت الکترونیــک پیش از هر چیز، 
نیازمند شبکه سخت افزاری و نرم افزاری 
امن و قوی است که امکان سوءاستفاده از 
اطالعات شهروندان و دخل و تصرف در 

آن را تا حد امکان کم کند.

شبکه ثبت اطالعات وزارت بهداشت در دسترس جاعالن و متخلفان است؟!

حاشیه های امنیتی فروش کارت واکسن تقلبی

حوادث

تصادف زنجیره ای 5۹ خودرو در خوزستان 5 
کشته و بیش از چهل زخمی برجای گذاشت و آمار 
تصادفات محورهای جاده ای این استان را افزایش 
داد.در تصــادف زنجیره ای که در ســاعت۷:50 
دقیقه صبح روز دوشنبه بیستم دی ماه در محور 
بهبهان به اهواز روی داد؛ 5۹ دستگاه خودرو دچار 

سانحه شدند.
 بر اســاس گزارش های واصله، این حادثه تا 
لحظه تنظیم این خبر به مرگ پنج نفر و زخمی 
شدن 4۱ نفر منجر شد و چهار دستگاه خودرو نیز 

در این حادثه آتش گرفتند.
مه گرفتگی و کاهش شعاع دید در کنار خطای 
انســانی به عنوان دالیل وقوع این حادثه مطرح 
شده اند.عارف شرهانی، مدیر روابط عمومی مرکز 
اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ایسنا 
گفت: »در این حادثه پنج نفر شامل یک زن و چهار 

مرد کشته شده اند«.
وی افزود: »4۱ نفر مصدوم نیز شــامل پنج 
زن و ۳۶ مرد بودنــد که تاکنون ۱0 نفــر از این 
مصدومان از بیمارستان ترخیص شده اند«. سه نفر 

از کشته شدگان این حادثه رانندگی، اعضای یک 
خانواده هستند.بر اساس گزارش ها »حال ۲ نفر 
از مصدومان وخیم است که در حال احیای قلبی 
هســتند. یک زن باردار نیز مجروح شده است«. 
۱0 نفر از مصدومین بعد از درمان از بیمارستان 

مرخص شدند.
خطای انسانی دلیل حادثه

سرهنگ رضا دولتشــاهی، رئیس پلیس راه 
خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته است: »خطای 
انسانی در حادثه تصادف زنجیره ای جاده بهبهان 

به اهواز بسیار مشهود است«.
به گفته این مقام مسئول »در یک الین جاده 
محل حادثه 50 دستگاه خودرو و در الین دیگر ۹ 

دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند«.
دولتشاهی تاکید کرد: »جاده بهبهان - اهواز 
صبح دوشنبه شاهد پدیده مه غلیظ صبحگاهی 
بود اما با توجه به عریض بودن جاده و وجود عالیم و 
تجهیزات ایمنی عامل اصلی این تصادف زنجیره ای 
سرعت باالی خودروها و بی احتیاطی رانندگان 
بوده است«.وی افزود: »در حال حاضر خودروهای 
آســیب دیده به پارکینگ منتقل و محل حادثه 

پاک سازی و برای تردد خودروها بازگشایی شده 
اســت«.وی که در یک بخش خبری تلویزیونی 
صحبت می کرد، افزود: »شاهد مه آلودگی شدید در 
این محور و همه محورهای خوزستان هستیم و در 
روزهای گذشته نیز شاهد وقوع چنین حوادثی در 
محورهای خوزستان بودیم. این حادثه به دلیل عدم 
توجه به جلو و عدم رعایت فاصله طولی رخ داده 
است اما علت اصلی حادثه در دست بررسی است«.
در پی وقوع این تصادف سه تیم امدادی از هالل 
احمر به محل حادثه واقــع در کیلومتر ۱0 جاده 

بهبهان - اهواز اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا »چهار نفر از کشته 

شدگان نیز در محل حادثه جان باختند«.
گفتنی است، در ۲ روز گذشته نیز ۲ تصادف 
زنجیــره ای دیگر بــه دلیل غلظت بــاالی مه 
صبحگاهی در محور آبادان و اهواز - رامهرمز اتفاق 
افتاده بود که در محور آبادان ۷ خودرو و دیگری ۲۸ 
خودرو با هم برخورد کردند.در تصادف زنجیره ای 
که شنبه هفته جاری در جاده اهواز - رامهرمز به 
دلیل وقوع مه رخ داد ۲۸ دستگاه خودرو با یکدیگر 
برخورد کردند.چهارم دی مــاه هم مینی بوس 

حامل کارگران شــرکت نفت با کامیون ایسوزو 
تصادف کرد و به مرگ ۱0 نفر انجامید.

رئیس کل دادگستری خوزســتان از صدور 

دستور به دادســتان عمومی و انقالب خرمشهر 
پس از تصادف زنجیره ای در محور اهواز - خرمشهر 

چهارم دی ماه دستور رسیدگی فوری داد.

5 کشته و 41 زخمی در پی برخورد 50 خودرو در محور بهبهان

یک بار دیگر، تصادف زنجیره ای مرگبار در خوزستان

در حالی که تخلف در حوزه 
واکسیناسیون در همه جای 

دنیا رواج دارد؛ آنچه بیش 
از هر چیز باعث نگرانی 

در ایران شده دسترسی 
متخلفان به شبکه اصلی 

ثبت اطالعات وزارت 
بهداشت است

انتشار خبرهای صدور 
کارت واکسن تقلبی، 

عالوه بر باال بردن جعلی 
آمار افراد واکسینه شده، 

شهروندان را نگران می کند 
که اطالعات آنها از سامانه 

وزارت بهداشت درز و 
برای مقاصد ناصوابی مورد 

استفاده قرار گیرد
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سعیده علیپور

بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 
در شورای نگهبان به تعویق افتاد 
شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس، 
برای بررســی الیحه رتبه بندی معلمان از مجلس 
مهلت بیشتری خواست و طرح تسهیل مجوز های 
کسب و کار را هم مغایر با موازین شرع، قانون اساسی 
یا دارای ابهام دانست.این در حالی است که مجلس 
۲5 هزار میلیارد تومان اعتبــار برای اجرای الیحه 
رتبه بندی در بودجه ۱40۱ افــزود و قرار بود که تا 
پایان سال ۱400 تمامی معلمان تا رتبه بندی شوند.

    
 فقط ۱۲ یوزپلنگ ایرانی 

باقی مانده است
معــاون محیــط 
زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان محیط 
زیست گفت: تعداد کل 
یوزپلنگ های شمارش 
شده در کشور ۱۲ فرد است که فقط ۳ فرد از آن ها 
ماده بالغ هستند.به گزارش تسنیم، حسن اکبری 
گفت: اقداماتی که به منظور افزایش حفاظت، تولید 
مثل و نصب عالئم در جاده ها انجــام داده ایم برای 

نجات این گونه کافی نبوده است.
    

 حال وخیم مجروحین مین
 و عدم رسیدگی به آنها 

خانواده نوجوانان ایالمی که روز پنج شنبه در اثر 
برخورد با مین در مرز مهران مجروح شده بودند از 
عدم رسیدگی های مناسب درمانی در بیمارستان 

امام خمینی شهر ایالم ابراز نارضایتی می کنند.
دایی یکی از مجروحین ایــن دو نوجوان با ابراز 
گله مندی از عدم رسیدگی های درمانی به این دو 
نوجوان به خبرنگار ایلنا در ایالم گفت: پس از وقوع 
حادثه ای که برای این دو نوجوان ۶ و ۱۲ ساله افتاد 
آنها را به بیمارستان امام حسین شهر مهران اعزام 
کردند. بعد از ویزیت توســط پزشک بیمارستان 
مهران آنها را به بیمارستان امام خمینی شهر ایالم 
اعزام کردنــد و در آنجا توســط کادر درمان مورد 
معالجه قرار گرفتند. در بیمارســتان امام خمینی 
ایالم، پانسمان های این دو کودک را عوض کردند 
و گفتند که اینجا چشم پزشک نداریم و باید آنها را 
به مطب خصوصی ببرید. حال مجروحین را با همان 
شرایط وخیمی که داشتند به خانه) سیاه چادر( در 

مهران بردند.
    

 مرگ خاموش 
جان ۶۲ نفر را گرفت

مدیرکل پزشــکی 
قانونــی اســتان تهران 
گفت: در هشــت ماهه 
سال جاری ۶۲ مورد فوت 
ناشی از مسمومیت با گاز 
منواکسید کربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران 
ارجاع شده اند.به گزارش ایرنا، مهدی فروزش افرادی 
که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز 
قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی 
می کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک 
نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در 

نهایت خفگی می شوند.
    

 افزایش تدریجی 
آمار مرگ و میر کرونا

پس از کاهش چشمگیر شمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا و رسیدن آن به زیر ۲0 نفر در روز، دیروز بار 

دیگر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به ۷۷ نفز رسید.
بر اســاس آمار گزارش شده از ســوی وزارت 
بهداشــت دیروز همچنین تعداد مبتالیان جدید 
به این بیماری ۱۹۳۲ نفر اعالم شدند. بر اساس این 
گزارش دیروز بیش از نیم میلیون دوز واکسن هم به 

شهروندان تزریق شده است.
    

احتمال ازسرگیری 
محدودیت های کرونایی

وزیر کشــور گفت: 
اعمال محدودیت های 
جدید کرونایی مشروط 

به رفتار مردم است.
به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، احمد وحیدی گفت: تالشــمان این 
اســت محدودیت های جدید کرونایی در کشــور 
اعمال نشود، اما همه چیز مشــروط به رفتار مردم 
است.به گفته او با آمدن ســویه امیکرون به کشور 
نگران اوج گیری دوباره کرونا هســتیم و اگر مردم 
دســتورالعمل ها را رعایت کرده و نسبت به تزریق 
واکسن اهتمام داشته باشند، احتمال وقوع پیک 
ششــم کاهش یافته و محدودیت جدیدی اعمال 

نمی شود.

از گوشه و کنار


