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 نسبت به سال ۹۸ ارزیابی شد؛
کاهش ۸۵ درصدی سفر نوروزی 

ایرانی ها به خارج از کشور 
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 

هوایــی و جهانگردی 
می گوید: سفر ایرانی ها 
به خــارج از کشــور در 
تعطیالت نوروز نسبت 

به مدت مشابه ســال ۹۸ حدود ۸۵ درصد ریزش 
داشت. سفرهای داخلی نیز حدود ۷۰ درصد کاهش 
نشان می دهد. ولی تیموری، معاون گردشگری نیز 
با استناد به آمار اقامت در مراکز رسمی کشور اعالم 
کرده که سفرهای نوروزی، در مقایسه با نوروز ۹۸؛ 
تا ۹۶ درصد کاهش را تجربه کرده است. او معتقد 
است با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های سفر 

در نوروز ۹۹ باید آمارها را با سال ۹۸ مقایسه کرد.
    

 تخلیه شدن پساب نفتی به دریا 
در جزیره خارک

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
گفت: در روزهای اخیر 
شــاهد تخلیه پساب 
نفتی از ســوی یکی از 
شــرکت های نفتی در 
جزیره خــارگ به دریا 

هســتیم که موجب آلودگی محیط زیســت دریا 
شده است. فرهاد قلی نژاد افزود: تخلیه فاضالب و 
هر گونه پســاب نفتی به دریا ممنوع بوده و جزیره 
خارگ زیســتگاه آبســنگ های مرجانی است و 
هر گونه آلودگی دریا موجب خســارت به آبزیان و 
زیستگاه مرجانی می شــود . قلی نژاد عنوان کرد: 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشهر 
وفق قوانین و مقررات با مطالبه خسارت وارده علیه 
شرکت های آلوده کننده، پیگیری قضایی خواهند 
کرد و آلوده کنندگان دریا منتظر پیگیری های جدی 
حافظان محیط زیست استان باشند. این در حالی 
است که در روزهای اخیر ویدئویی که مردم محلی 
غیزانیه اهواز منتشر کرده اند نشان می دهد یکی از 
شرکت های نفتی فعال در این منطقه، پساب های 
حاصل از فعالیت هــای صنعتــی را در منابع آبی 

کشاورزان  تخلیه کرده  است.
    

»شما نزن، اجباری نیست«، 
واکنش برانگیز شد

در روزهــای اخیر 
کیانــوش جهانپــور، 
سخنگوی سازمان غذا 
و دارو که مسئول تهیه 
واکســن نیز هست، در 

توییتر خود، واکسن ایرانی را که هنوز به بازار نیامده 
»افتخار ملی« خوانده اســت. مرضیــه صادقی، 
نویسنده و منتقد در توییتر در پاسخ آقای جهانپور 
نوشته »واال ما هیچ مشــکلی نداریم فقط بدید یه 
ســازمان جهانی معتبر تاییدش کنــه«. واکنش 
جهانپور که در پاسخ به صادقی گفت که »شما نزن، 
اجباری نیست«، باعث اعتراض کاربرانی شده که 
وزارت بهداشــت و مســئوالن ایران را »موظف به 
پاســخگویی« می دانند و انتظار دارند که سخنان 
مســئوالن نگرانی آنها را رفع کند. عباس عبدی، 
روزنامه نگار نیز در واکنش به توییت ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو به اظهارنظر یک مخاطب این 
طور نوشــت: »مشــکالت و کمبودها و خطاها را 
کمابیش همه می دانیم و حتی تحمل می شود. ولی 
آزاردهندگی لحن و ادبیات دست اندرکاران قابل 
تحمل نیست. بعید می دانیم ادبیات دست اندرکاران 

هیچ جا به زشتی اینجا باشد«.
    

  کشف خمپاره عمل نکرده 
در مدرسه

خمپاره عمل نکرده بجامانده از جنگ تحمیلی 
در مدرسه شاهد باالتر از راهنمایی و رانندگی شهر 
مریوان کشف شد. درخشانی رییس آتش نشانی 
مریوان کردســتان از حضور نیروهای آتش نشانی 
در محل و بستن مسیرهای منتهی به محل خبر داد 
و گفت: خمپاره عمل نکرده توسط نیروهای نظامی 

خنثی و به محل امن منتقل شد.
    

 افزایش خشونت های خانگی 
در دوران کرونا 

رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشور از افزایش خشونت های خانگی )همسرآزاری 
و کودک آزاری( در دوران کرونا در ســال گذشته 
خبر داد. به گفته او در یک ســال گذشــته میزان 
خشــونت های خانگی و تماس ها با سامانه ۱۲۳ 
افزایش یافته است که البته بخشی از این تماس ها 
به دلیل خشونت های خانگی از جمله همسرآزاری 
و کــودک آزاری و بخش دیگری به دلیل توســعه 

خدمات از سوی اورژانس اجتماعی بوده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی که اخبــار مربوط به کندی 
سرعت واکسیناسیون کرونا، بسیاری را 
از بهبود شرایط در ماه ها و حتی یک سال 
آتی در کشور ناامید کرده است، باال رفتن 
افسارگسیخته آمار شیوع و بستری ها، از 
امروز کشــور را به حالت فوق العاده برده 
است. هر چند گروهی معتقدند این حالت 
فوق العاده، نوشــدارویی پــس از مرگ 
سهراب است و زورش به پیشروی موج 

جدید نمی رسد.
هرچند برخی معتقدند، آنچه امروز 
در افزایش شــیوع کرونا شاهد هستیم 
ناشی از عدم اجرای محدودیت از سوی 
ستاد مقابله با کرونا برای سفرهای نورزی 
۱4۰۰ است، سعید نمکی، وزیر بهداشت، 
خیز اخیر کرونا را ناشی از بی توجهی های 
قبل از سفرها، به  خصوص بازارهای شلوغ، 
صف های طوالنی و درهم فشرده مرغ و 
غیره می داند که این بدان معنی است که 
باید منتظر افزایش بیشتر آمار در روزهای 

اخیر در نتیجه سفرهای نوروزی بود.
تعطیلی 10 روزه

روز پنج شنبه سخنگوی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا اعالم کــرد ۸۰ درصد 
شهرهای کشور قرمز و نارنجی هستند و 
از روز شنبه ۲۱ فروردین سراسر کشور به 
مدت ۱۰ روز تعطیل می شود و در صورت 
تداوم وضعیت خطر، امــکان دارد این 
تعطیلی تمدید شود. هر چند این تعطیلی 
مشــاغل ســطح یک که در هیچ یک از 

وضعیت های سه گانه تعطیل نمی شوند 
را دربرنمی گیرد.

دیروز اما علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، هفته 
آینده را هفته ای ســخت بــرای تهران 
پیش بینی کرده و اصرار بر تعطیلی کامل 
شهر داشــت. موضوعی که هیچ گاه از 
سوی ســتاد مقابله با کرونا تایید و اجرا 

نشده است.
آن طور که مدیران نظام ســالمت 
در کالنشهر تهران عنوان می کنند، هر 
روز بر تعداد بیمــاران کرونایی افزوده 
می شود و شرایط به گونه ای شده است که 
بیمارستان های درگیر بیماران کرونایی، 

تخت خالی ندارند. 
 شرایط قرمز در همه شهرها

اما تنها تهران نیســت که به شکل 
ترســناکی با کرونا دســت و پنجه نرم 
می کنــد. دیــروز ســخنگوی وزارت 
بهداشــت وضعیت اغلب نقاط کشور را 
وخیم توصیف کرد و با بیــان اینکه در 
طول ۲4 ساعت گذشــته، ۱۵۵ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند، 
گفت که ۲۲ هــزار و 4۷۸ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
و ۲۵۶۷ نفر از آنان بســتری شدند. به 
گفته او 4۲۷۸ نفــر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش هــای مراقبت های 
ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. بر اســاس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت در حال حاضر 
۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان 
نارنجی هستند. دیروز معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان بوشهر گفت: »از یک ماه 

گذشته روند افزایشی شیوع ویروس کرونا 
در استان بوشهر شدت گرفته و متاسفانه 
این روند صعودی همچنان ادامه دارد«. 

عبدالمحمد خواجه ئیان با اشاره به 
شیوع انفجاری ویروس کرونا در استان 
بوشهر بر اساس آمار به دست آمده در سه 
هفته نخست فروردین ماه سال جاری 
گفت: »در خصوص موارد ابتال در هفته 
سوم فروردین ۱4۰۰ شاهد افزایش ۱۰۹ 

درصدی بوده ایم«.
همچنین دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمــزگان اعــالم کرده که بــه زودی 
شهرستان های هرمزگان قرمز خواهند 
شــد. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
گیالن نیز سرایت کرونا در گیالن بسیار 
گسترده تر از موج های پیشین دانست 
و گفت: »در حال حاضر ۱۳ شهرستان 
استان قرمز، چهار شهرستان در وضعیت 
نارنجی قرار دارد و احتمال قرمز شــدن 

کامل استان، دور از ذهن نیست«.
ارسالن ساالری، افزود: »اگر شیوع 
بیماری و افزایش بیماران بســتری در 
استان به همین منوال ادامه داشته باشد، 
در تامین فضــای فیزیکی و تخت کافی 
برای ارائه خدمات درمانی به مبتالیان 

با مشکل جدی مواجه خواهیم شد«.
از ســوی دیگر محمــد کریمیان، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایالم نیز 
وضعیت استان ایالم را »نگران کننده« 
خواند. در استان ایالم، ۹ شهرستان ایالم، 
آبدانان، دهلران، دره شهر، ایوان، چرداول، 
چوار، مهران و بــدره در وضعیت قرمز و 
شهرستان های ملکشــاهی، سیروان و 
هلیالن در وضعیــت نارنجی قرار دارند.  
محمد فتحــی، رئیس دانشــگاه علوم 

پزشکی البرز هم اعالم کرد که طی ۲4 
ـ۱۹ سبب مرگ ۱۳  ساعت گذشته کووید
بیمار و انتقال ۱4۳ نفر دیگر به تخت های 
بیمارستانی استان شــد. استان البرز از 
ابتدای هفته جــاری وارد موج چهارم 
و وضعیت قرمز کرونایی شــده و شمار 
مجموع جان باختــگان این بیماری در 
این استان به دو هزار و ۹۸۰ نفر رسیده 
اســت. ســیدمحمد هاشمی  شهری، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زاهدان نیز گفته است با 
افزوده شدن ۸۷ مورد جدید در ۲4 ساعت 
گذشته شمار مبتالیان کرونا در سیستان 
و بلوچستان به ۲۹ هزار و ۱۸۷ نفر رسید. 
شمار درگذشتگان این ویروس در این 
استان با افزودن یک نفر دیگر تا کنون به 
یک هزار و ۲۰۳ نفر رسیده است. به گفته 
هاشمی شــهری، موارد مثبت کرونای 
جهش یافته انگلیسی در استان سیستان 
و بلوچستان نیز در حال افزایش است و 
۷۰ درصد موارد ابتال در سطح استان را 

شامل می شود.
تعــداد مبتالیان کرونا در اســتان 

اردبیل نیز همچنان به سرعت در حال 
افزایش اســت و شمار بســتری ها در 
مراکز درمانی این اســتان به 4۱۷ نفر 

افزایش یافت.
در شــبانه روز گذشــته ۸۲ نفــر 
مبتالی جدید بــه ویــروس کرونا در 
بیمارستان های استان اردبیل بستری 
شــدند و چهار نفر جان خود را از دست 
دادند که مجموع جان باختگان در این 

استان به 4۸۱ نفر رسید.
نیازمند آرایش جنگی هستیم

در این میان آنچه بیش از همه در موج 
چهارم کرونا سیســتم درمان و مردم را 
درگیر کرده اســت سرعت باالی شیوع 
بیماری است. سخنگوی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه ســرعت موارد بســتری 
بیماران در موج جدیــد بیماری حدود 
۳.۷ برابر مدت مشابه در موج های دوم 
و سوم بیماری است، گفت: »امیدواریم 
با همکاری جدی دستگاه های اجرایی 
کشور در اعمال محدودیت ها و نظارت 
بر اجرای آن ها و البته همراهی مسئوالنه 
مردم در عمل به توصیه های بهداشتی، 
شاهد توقف روند افسارگسیخته شیوع 

بیماری کووید-۱۹ در کشور باشیم«.
وی افزود: »بر این اســاس با توجه به 
شرایط بسیار خطرناک کنونی بیماری در 
کشورمان، تمامی دستگاه های اجرایی و 
نهادهای حاکمیتی باید با آرایشی تمام 
جنگی و با حداکثر توان در میدان نبرد با 

ویروس حاضر شوند«.
حمید عمادی، عضو کمیته علمی 
ستاد مقابله با کرونا نیز دیروز از افزایش 
بیماران بدحال در بیمارســتان ها خبر 
داد و پیش بینی کرد که سه هفته سخت 
و پر مرگ ومیــر در پیش داریم. عمادی 
گفت که این شــرایط باعث می شود که 
بیمارســتان ها زودتر به ظرفیت اشباع 
برسند و نتوانند بیمار بپذیرند و چنین 

وضعیتی نگران کننده است.
سرعت الک پشت وار و 

نگران کننده واکسیناسیون
در حالی که براســاس آخرین آمار 
افرادی که دوز اول و دوم واکســن کرونا 
را در سراســر جهان دریافت کرده اند، 
به بیش از ۷۱۰ میلیون نفر رســیده اند، 
تاکنون ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان ایران 
یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. 
موضوعی که نگرانی های زیادی در پی 

داشته است.
دیروز پیام طبرســی، رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مســیح دانشوری و 
عضو کمیته علمی واکسن کوویران به 
خبرآنالین گفت: »خیلی امیدوار بودم 
که با درســت بودن همه اقدامات تا مهر 

و آبــان واکسیناســیون عمومی تمام 
می شد، اما با این وضعیت کنونی به نظر 
نمی رسد که تا شش ماه اول ۱4۰۱ هم 
بتوانیم واکسیناســیون را تمام کنیم«. 
این در حالی است که از ۱۶ میلیون دوز 
واکسن کوواکس خریداری شده قرار بود 
در هفته های اخیر ۷۸۰ هزار دوز به ایران 
ارسال شود، هر چند هنوز خبر دریافت 
این واکســن ها رســانه ای نشده است.  
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری، البته معتقد است: »مقداری 
از این موضوع به ایــن ربط دارد که برای 
تزریق واکســن هایی که می آوریم هم 
سرعت نداریم. باالخره امید بود که اگر 
حدود ۸۰۰هزار واکسن وارد کشور شده تا 
االن همه کادر درمان واکسن تزریق کرده 

باشند، اما این اتفاق رخ نداده است«.
 ابتالی ۸0 هزار پرستار به کرونا

در این میان قشــر پرســتار بیش 
از گروه هــای دیگــر در کادر درمان، از 
وضعیت واکسیناســیون شکایت دارد 
و معتقد است عدالت در این امر رعایت 
نمی شــود. در حال حاضــر ۱4۰ هزار 
پرســتار در ایران مشــغول خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا هستند و تاکنون 
۱۱۰ نفر از آن ها در این راه جان خود را از 
دست داده اند. محمد میرزابیگی، رئیس 
کل سازمان نظام پرستاری نیز روز جمعه 
از توزیع ناعادالنه واکسن در کشور انتقاد 
کرد و گفت: »واکســن کرونا در کشور 
کم است. ما هم قبول داریم ولی همین 
میزان کم باید عادالنه توزیع شود. دلیل 
ندارد وزارت بهداشت 4۵ هزار واکسن را 
از حدود ۱۰۰ هزار واکسن به یک سازمان 
به نام نظام پزشــکی بدهد در حالی که 
پرســتاران در بخش مراقبت در منزل 
در حال فدا شدن هســتند«. در ۱4 ماه 
گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا 
مبتال و بالغ بر ۸۰۰۰ نفــر نیز به دالیل 
مختلفی اعم از بستری، قرنطینه و مسائل 
مربوط به آن از خدمت منفک شده اند. 
در چنین شــرایطی آیا روا است عده ای 
از مبتالیان قطعی به کرونــا آزادانه به 

مسافرت بروند؟
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نوشدارویکماثر!

بررسی

بر اســاس گزارش های منتشر شده از سوی 
کاربران از روز پنج شــنبه دسترســی به شبکه 
اجتماعی کالب هاوس با استفاده از اپراتورهای 
تلفن همراه )ایرانسل و همراه اول( بدون استفاده 
از فیلترشکن امکان پذیر نیســت. این در حالی 
اســت که محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطات پیشــتر اعالم کرده بود که برنامه ای 
برای فیلترینگ این شــبکه وجود نــدارد، هر 
چند تصمیم گیری در خصوص بسته شدن این 
شــبکه مجازی در ید قدرت دولت نیست و زیر 
نظر کار گروه تعییــن مصادیق مجرمانه فضای 

مجازی است. 
با داغ شدن تب اســتفاده از کالب هاوس در 
ایران که یک شــبکه اجتماعی تازه تاسیس در 
جهان اســت، زمزمه هایــی در خصوص فیلتر 
قریب الوقوع آن مطرح شــد. این در حالی است 
که زمزمه های اختالف بیــن دولت و مخالفان 
برای فیلتر کالب هاوس پس از اختالل این شبکه 
اجتماعی در همراه اول شــدت یافت و مسئول 
اطالع رسانی دولت، ضمن تاکید بر عدم صدور 
دســتور رســمی قضایی، از عزم گروهی برای 

انسداد یا اختالل در کالب هاوس گفت.
این در حالی اســت که دادستان کل کشور 

گفته بود برنامه ای برای فیلتر کالب هاوس وجود 
ندارد و وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر گفته های 
دادستان کل کشور، بر استفاده مردم از این فضا و 

تعامل تاکید کرده بود.
برخی شــایعات حکایت از این دارد که این 
اختالل می تواند عمدی باشــد کــه در صورت 
صحت بنا بر ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی، 
که به اختالل عمدی در ارتباطات اشــاره دارد، 
محکومیت سنگینی را برای مدیران این اپراتورها 

به دنبال دارد.
 اختالل در کالب هاوس عادی نیست

در حالی که دیروز محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فــن آوری اطالعات با تکذیب 
شــایعه فیلترینگ »کالب هاوس« اعالم کرد: 
شــبکه اجتماعی »کالب هاوس« فیلتر نشده 
اســت و وعده رفع مشــکل را داد، سید جمال 
هادیان، مدیر روابط عمومــی وزارت ارتباطات 
گفت: اختالل کالب هاوس در شبکه همراه اول، 
ایرانســل و مخابرات ایران به ما گزارش شده و 
بررسی ها حاکی از صحت گزارش ها دارد. تا االن 
می توانم این گونه بگویم که ادامه این اختالل ها 

عادی نیست.
به گفته او فیلترینگ این شبکه اجتماعی در 

کارگروه تعیین مصادیق حتی مطرح هم نشده 
و تا کنون از صدور حکــم قضایی هم در این باره 
اطالعی نداریم و چنین حکمــی نیز به وزارت 

ارتباطات واصل نشده است.
این در حالی اســت کــه اپراتورهای مذکور 

دریافت حکم یا اختالل عمدی را رد می کنند.
کالب هاوس وطنی!

در روزهای اخیر اســتفاده از این اپلیکیشن 
در بین مقامات و مســئوالن و کاربــران ایرانی 
کالب هاوس به اوج رسیده اســت و همه در به 
در دنبال دریافت دعوت نامه حضور در این فضا 
هستند. از طرفی دیگر بســیاری از چهره های 
سیاسی و مســئوالن نیز نشست خبری خود را 
در شرایط کرونا به گپ وگفت مجازی و چت روم 
در کالب هاوس ســوق دادند. با این حال معاون 
حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی 
از ایجاد خدمات مشــابه کالب هاوس می گوید. 
پیشنهادی که برخی آن را به شبکه های مجازی 
داخلی ناکام شبیه می دانند که سبب هدر رفت 

میلیاردها تومان از بودجه کشور شده است.
هر چند معاون حقوقی و امور مجلس مرکز 
ملی فضای مجازی با دعوت از بخش خصوصی 
برای ایجاد خدمتی مشابه کالب هاوس در داخل 
کشــور تاکید کرد که ایجاد سرویس داخلی به 
معنای بستن مشابه خارجی آن نیست، اما برخی 
این پیشنهاد را به معنای نزدیکتر شدن به فیلتر 

این شبکه مجازی می دانند.

امیر خوراکیان با بیان این که در فضای مجازی 
ایده ها و نوآوری ها، پدیده ســاز و تعیین کننده 
هستند، گفت: سطح دانش فنی و تجربه کشور 
به گونه ای اســت که هم اکنون ایجاد سرویسی 
مشابه کالب هاوس به ســادگی در داخل کشور 

مقدور است.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای 
مجازی با بیان این که الزم نیست حتما سرویسی 
مسدود شود و بعد به فکر راه اندازی مشابه داخلی 
آن بیفتیم، افزود: ایجاد ســرویس ها و خدمات 
داخلی در فضای مجازی لزومــا به معنای نفی 
سرویس های خارجی نیســت بلکه ایجاد این 
گونه خدمــات در داخــل کشــور اوال ضریب 
استقالل کشور را افزایش می دهد و ثانیا موجب 

رشد و ارتقای دانش فنی در کشور می شود، هم 
اینک ایجاد مشابه کالب هاوس برای بسیاری از 
شرکت ها و مجموعه های فعال و موجود در کشور 

به راحتی امکان پذیر است.
وی با اشاره به این که اگر می گوییم سرویس 
داخلی ایجاد شــود، به معنای بســتن مشابه 
خارجی آن نیست، گفت: می خواهیم کشور از 
یک استقالل نســبی در این حوزه ها برخوردار 
شود. باالخره این شرکت ها با ما تعامل ندارند و 
کامال تحت نفوذ دولت های متخاصم قراردارند 
و به صورت ابزار برای آن ها عمل می کنند لذا ما با 
تقویت سرویس های داخلی باید در مواقعی که 
آن ها برای ما محدودیت و مشکل ایجاد می کنند، 

بتوانیم نیازهای کاربران را تامین کنیم.

عدم دسترسی به شبکه اجتماعی جدید در همراه اول، ایرانسل و مخابرات

»کالب هاوس«؛ اختالل یا انسداد؟

رئیس کل سازمان نظام 
پرستاری روز جمعه از 

توزیع ناعادالنه واکسن در 
کشور انتقاد کرد و گفت: 
»واکسن کرونا در کشور 

کم است. ما هم قبول داریم 
ولی همین میزان کم باید 

عادالنه توزیع شود«.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران، اصرار 

دارد که برای کنترل بیماری 
در تهران راهکار دیگری 
به غیر از »تعطیلی« شهر 

وجود ندارد. موضوعی 
که هیچ گاه از سوی ستاد 

مقابله با کرونا تایید و اجرا 
نشده است
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