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کاهش ۶۵ درصدی جان باختگان 
رانندگی در نوروز امسال

امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، 
بســیاری از ایرانیان در ایام نوروز با قرنطینه کردن 
خود در منازل از هرگونه ســفر پرهیز کردند و این 
موضوع با همه بدی هایش در کاهش آمار تردد ها 
و جان باختــگان حوادث رانندگی تأثیر بســزایی 
داشت. به گونه ای که از ۲۵ اسفند ماه تا پایان روز ۹ 
فروردین سال گذشته ۹۸ تعداد ترددها ۲۹ میلیون 
و ۵۳۲ هزار و ۳۳۴ بود که امسال ۱۱ میلیون و ۷۳۲ 
هزار و ۸۰۵ تردد را شــاهد بودیم. سرهنگ ایوب 
شرافتی جانشــین رئیس پلیس راه راهور ناجا به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از ۲۵ اسفندماه تا 
۱۳ فروردین در حوزه تصادفات فوتی ۶۵ درصد و 
در حوزه تصادفات جرحی ۵۷ درصد به نسبت سال 

گذشته کاهش آمار داشته ایم.
    

ماجرای رانیتیدین
هم زمان بــا طرح موضوع وجــود ناخالصی در 
فرآورده هــای رانیتیدین و ســرطان زا بودن آن، 
سازمان غذا و دارو طی ماه های گذشته، اقدامات الزم 
برای آزمایش تمامی نمونه  این دارو موجود در بازار 
دارویی کشور را انجام داده است و نتایج حاصل، به 

زودی اعالم می کند.
مهرناز خیراندیش، مدیرکل دفتر نظارت و پایش 
مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو گفت: 
پس از اعالم نتیجه آزمایش ها، داروهایی که میزان 
ناخالصی نیتروزامین موجود در آن بیشــتر از حد 

مجاز باشد، ریکال خواهد شد.
مدیــرکل دفتــر نظــارت و پایــش مصرف 
فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو با اشاره به 
اینکه آزمایش های الزم روی نمونه های ارســالی 
تمامی شــرکت ها دوبار مورد آزمایش قرار گرفته 
و نتایج آن در اســرع وقت اعالم می شــود، گفت: 
براساس نتیجه آزمایش، ریکال تمامی فرآورده های 
»رانیتیدیــن« دارای ناخالصی به ســرعت انجام 

می شود.
بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، الزم به ذکر 
اســت FDA از ابتدای ماه آوریل )۱۳ فروردین( 
تمامی شــکل های داروی رانیتیدیــن را به دلیل 
احتمال وجود آلودگی از بازار جمع آوری کرده است.

    
نیاز به اهدای خون

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: هم وطنان 
اهدای خون در شرایط کنونی را فراموش نکنند.

حاجی بیگی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا، 
اهدای خون کاهش یافته، اما بســیاری از بیماران 
سرطانی، تاالسمی و هموفیلی در این روزها به خون و 
فرآورده های آن نیاز دارند گفت: این سازمان براساس 
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، تمام نکات 
ایمنی و بهداشتی را رعایت می کند و تمام تجهیزات 
این مراکز در کشور همیشه، ضدعفونی و استریل 
می شوند؛ بنابراین شهروندان عزیز می توانند برای 
کمک به هم وطنانی که نیازمند خون هستند با خیال 

راحت به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.
    

اجرای طرح ترافیک ۹۹ از امروز
طرح ترافیک از امروز ساعت ۸ صبح تا ۱۷ اجرا 
می شود و تا زمانی که با مشکل کرونا مواجه باشیم 
ســاعت اجرای طرح به همین صورت خواهد بود.

یوســف حجت، سرپرســت معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران گفت: بــرای افرادی 
که در حسابشــان موجودی اســت و اقدام به رزرو 
می کنند ۲۰درصد تخفیف قائل می شویم. طبق 
مصوبه تعیین شده شــهروندان باید برای ورود به 
محدوده طرح ترافیک از رزرو اســتفاده کنند ولی 
فعاًل تا ۲۰فروردین که اعالم شده شهروندان کمتر 
در محل کار خود حاضر شوند و یک وضعیت نیمه 
تعطیل حاکم است رزرو را به صورت جدی اجرایی 
نمی کنیم. سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهردار تهران خاطرنشان کرد: افرادی که در هفته 
پیش رو از رزرو اســتفاده می کنند یک نوع تمرین 
برایشان محسوب می شود و فردی که رزرو خود را 

باطل کند مشمول جریمه نخواهد شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

گرچه مدتی است وزارت بهداشت 
آمار ابتال به ویروس کرونا و مرگ ومیر 
ناشــی از آن را به تفکیک اســتان ها 
منتشر نمی کند، اما خبرهای رسمی 
و غیررســمی از کاهش رونــد ابتال به 
کرونــا در برخی از اســتان ها حکایت 
دارد. اســتان هایی که پیش از شروع 
ســال جدید وضعیت حاد مراجعات 
بیمارستانی، بستری و حتی مرگ در 
آنها چنان دلهره   عمومی ایجاد کرد که 
بســیاری را به قرنطینه خودخواسته 
خانگی کشاند. در حالی که دولت هنوز 
جز تعطیلی مراکز آموزشی محدودیت 
دیگری اعمال نکرده بود، بسیاری از افراد 
در خانه ماندند و همین کاهش ترددها، 
شمار ابتال را تا حدی کاهش داد. گرچه 
علی رضا زالی، فرمانده ستاد عملیات 
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران معتقد 
است این وضعیت ثابت نمی ماند و نباید 
فریب کاهش مراجعات به مراکز درمانی 

را خورد.
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آمارهای رســمی تا ظهــر جمعه 
نشان می دهد میزان شناسایی میزان 
مبتالیان به ویــروس کرونا به ۵۳ هزار 
و ۱۸۳ مورد در کشور رسیده و ۳۲۹۴ 
نفر نیز تاکنون بر اثر ابتال به این بیماری 

جان خود را از دست دادند.
این در حالی اســت که تاکنون ۱۷ 
هزار و ۹۳۵ نفر از ایــن بیماران بهبود 

یافته و ترخیص شده اند. بر اساس این 
آمار ایران پس از کشــورهای آمریکا، 
ایتالیا اســپانیا، آلمان، فرانسه و چین 
در رتبــه هفتم جهــان از منظر ابتال و 
مرگ ومیر قرار دارد. عددی که وزارت 
بهداشت آن را نشانه کنترل ویروس در 
کشور با توجه به سیاست های بهداشتی 

و ترددی در کشور می داند.
 دولت و تردید 

در اجرای یک طرح
در حالی که پیش از شــروع ســال 
جدید و عدم اعمــال محدودیت تردد 
در کشور، دولت سخت در مظان اتهام 
در ســوءمدیریت بحــران کرونا بود، 
برخی به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از 
قرنطینه اجباری و بیکاری شمار زیادی 
از افراد، این طــرح را در ایران قابل اجرا 
نمی دانستند؛ اما با شروع سال جدید 
و افزایش آمار ابتال و وحشــت عمومی 
و هشدار کارشناســان نسبت به از هم 
گسیختگی سیستم درمانی کشور به 
دلیل فشار ناشی از میزان باالی ابتال به 
این بیماری و مرگ ناشی از آن، دولت 
بر آن شــد تا جدی تر وارد عمل شود و 
سیاست های مداخله گرانه ای را از نیمه 
فروردین به اجرا درآورد. هرچند نام آن 
به جای »قرنطینه« به »فاصله گذاری 
اجتماعی« تخفیف پیدا کرد. این طرح 
از هشــتم تا ۲۰ فروردین اجباری شد 
و طی آن تمامی مشــاغل غیرضروری 
تعطیل و تردد بدون مجوز در جاده های 
بین شهری با جریمه سنگین همراه شد.

سفرهای هفته اول نوروز
گرچه بر اســاس اعالم های رسمی 
میزان سفرهای نوروز بیش از ۶۰درصد 

کمتر از سال گذشته بود و اغلب مردم به 
سفر نرفتند، اما آمارها نشان می دهد 
عده ای از مردم که شمار آنها به حدود ۹ 
میلیون نفر می رسید نیز با همه اخباری 
که از بحران کرونا در کشور منتشر شده 
بود، باز هم اقناع نشدند و با وجود نبود 
محدودیت تردد در جاده ها به ســنت 
هر سال پا به سفر گذاشتند. سفرهایی 
که به گفته کارشناسان آثار منفی آن در 
روزهای پایان فروردین با تشدید دوباره 

بیماری در کشور بروز می کند.
یک هفته پس از شروع تعطیالت اما 
طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا و به 
همه مسافران توصیه شد هر چه سریع تر 
به خانه ها و شــهرهای خود بازگردند. 
وزیر بهداشت در اجرای این طرح گفته 
بود: »این طرح سختگیرانه برای گروه 
دیگری که در خانه نمی نشــیند اجرا 
شــود تا بتوانیم از موج دوم بیماری ها 

جلوگیری کنیم«.
همین موضوع ســبب شد تا دولت 
اقدام بــه اعمــال محدودیت هایی در 
جاده های کشــور کند بــه طوری که 
خودروهای متخلف جریمه ســنگین 
۵۰۰ هــزار تومانی می شــوند. در پی 
اعمال این محدودیت جاده های کشور 
به شدت خلوت شد و تردد تا ۸۵ درصد 
کاهش پیدا کرد و با بسته شدن تمامی 
پارک ها و تفرجگاه ها حتی در روز ۱۳ 
فروردین کمتر کسی اقدام به اُتراق در 
فضاهای سبز کرده بود. از سوی دیگر در 
کنار این، محدودیت بازگشایی مشاغل 
غیرضــروری در طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی سبب شد تا خیابان ها بیش از 
پیش خلوت شود و شهروندان خطرات 

ناشــی از این بیماری را بیشتر جدی 
بگیرند.

فاصله گذاری اجتماعی هوشمند
در حالــی کــه گروهی از افــراد با 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
احتمال تمدید آن نگران از دست دادن 
شغل و درآمد و تحصیل خود هستند، 
مســئوالن بهداشتی کشــور از طرح 
جدیدی با نام »فاصله گذاری اجتماعی 

هوشمند«
پس از ۲۰ فروردین بــرای آغاز به 
کار برخی کســبه و بازگشایی برخی 
مراکز علمی و فرهنگــی و مذهبی بر 
اســاس ارزیابی خطر در آن بازه زمانی 

خبر دادند.
ســعید نمکــی، وزیر بهداشــت 
گفت: »به دنبال اجــرای طرحی بعد 
از فاصله گذاری اجتماعی هســتیم. 
نیــروی انتظامی و وزارت کشــور در 
اجرای فاصله گذاری اجتماعی کمک 
ویژه ای کرده اند. گام دوم طرح با عنوان 
فاصله گذاری هوشمند اجرا خواهد شد 
که این طرح برای باز گرداندن کسبه ای 

که کار آنهــا ارائه خدمــات خاصی به 
مردم است و بازگشــایی برخی مراکز 
علمی و فرهنگی و خدماتی و مذهبی 
با پروتکل هایی که کارشناسان اعالم 
خواهند کرد، انجام می شود تا کشور به 

شرایط عادی تری برگردد«.
وعده ای که محقق نمی شود

در ایــن میــان برخــی معتقدند 
صحبت های وزیر بهداشــت مبنی بر 
بازگشایی برخی از مراکز و بازگشت به 
حالت عادی دور از تصور است و کشور 
هنوز از پیک بیماری عبور نکرده است 
و هرگونــه عادی جلوه دادن شــرایط 

می تواند منجر به تشدید بحران شود.
در همین باره علی رضا زالی، فرمانده 
ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران نیز گفت: »طرح فاصله گذاری 
اجتماعی نباید دچار خدشــه شــود؛ 
زیرا در چند روز گذشــته با اجرای این 
طرح، وضعیت تا حــدودی قابل قبول 

شده است.
 تصمیمات ما نباید با ماندن مردم 
در خانه تناقض داشــته باشد، زیرا در 
این صورت دوباره شاهد طوفانی شدن 

بیماری خواهیم بود«.
او گفت: »کمتر شدن مراجعات به 
مراکز درمانی نباید باعث شود تا گمان 
کنیم که خطر این بیمــاری در تهران 
فروکش کرده اســت. هنــوز برخی از 
مسافران به خانه خود برنگشته اند و این 
دسته از افراد می توانند ناقل ویروس به 

دیگران باشند«.
امکان بازگشایی مراکز آموزشی 

فراهم نیست
رئیــس کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اســالمی 
گفت: »بــا توجه به شــرایط موجود، 
بازگشــایی کالس های دانشــگاهی 
حداقل تا نیمه اردیبهشت ماه متصور 

نیست«.
محمدمهدی زاهــدی در صفحه 
خــود در شــبکه اجتماعــی توئیتر 
نوشت: »دانشــگاه ها و مؤسسه های 
آمــوزش عالی فعالیت هــای خود در 
بســتر آموزش های مجــازی را تداوم 
دهند، شاید این بهترین فرصت باشد 
برای حرکت به ســمت دانشگاه های 

پلت فرمیک«.
جنجال بر سر داروی کرونا

همه چیز از یک الیو اینستاگرامی 
شــروع شــد. دهم فروردیــن دکتر 
هاشــمیان، پزشــک مســتقر در 
بیمارســتان مســیح دانشــوری و 
متخصــص ICU، در یــک الیــو 
اینســتاگرامی انتقادات شــدیدی را 
به وزارت بهداشــت جهت جلوگیری 

از تولید یــا واردات و اســتفاده از یک 
داروی ژاپنی به نام »فاویپیراویر« وارد 
آورد. دکتر هاشــمیان مدعی بود که 
وزارت بهداشت از ورود این دارو به دلیل 
نداشتن استاندارد »FDA« )سازمان 
غذا و دارو ایــاالت متحده( جلوگیری 
کرده، در حالی که ایَــن داروی ژاپنی 
توانسته جان ۲۷ نفر از ۳۰ نفر بیماری را 
که تحت درمان این دارو بوده اند نجات 
دهد. همانطور که قابل پیش بینی بود، 
در روزهایی که کرونا در صدر خبرها قرار 
گرفته، این ویدئو مورد توجه قرار گرفت 
و سیل اظهارنظرهای موافق و مخالف 

در فضای خبری کشور به راه افتاد.
کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت 
بهداشت درباره این اظهارات گفت: »در 
هیچ کجای دنیا در الیو اینســتاگرام 
دارویی تجویز نمی شــود و این رفتار 
پزشــک هم احتماالً بر اثر فشار کاری 

بوده است«.
به گفته او این دارو ۲۱ ســال پیش 
ســاخته شــده و در چین و ژاپن مورد 
آزمایش قرار گرفته است و قبل از این 
هم برای درمان آنفلوانزا مورد استفاده 
قرار می گرفته و در ایران هم در کنار سایر 
داروهای مطالعاتی قرار گرفته و مورد 
آزمایش است، ولی هنوز نتایج مثبتی از 
آن ثابت نشده است. حتی کار به جایی 
کشید که معاون درمان وزارت بهداشت 
هر گونه مصاحبه درباره اثربخشــی یا 
عدم اثربخشی داروی "فاوی پیراویر" 
زا تخلف اعالم کرد؛ و گفت: »تا کنون 
هیچ گزارش مکتوبی از اثربخشی این 
دارو از مراکــز درمانــی ازجمله مرکز 
مسیح دانشــوری چاپ نشــده و یا به 
وزارت بهداشت ارائه نشده است. صرف 
گزارش تجربی از یک اقدام درمانی در 
دنیای علم جایگاهی ندارد و چه بســا 
سبب نگرانی خانواده بیماران به جهت 
عدم تهیه شود و یا حتی احساس گناه در 
بازماندگان بیمارانی که به رحمت خدا 

رفته اند ایجاد کند«.

نباید فریب کاهش مراجعات به مراکز درمانی را خورد

فاصله گذاری هوشمند، راهکار جدید مقابله با کرونا

خبر

با شــیوع کرونا در ایران، کمیته اطالع رسانی 
ستاد ملی کرونا روز سه شــنبه گذشته با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کــرد که در راســتای اجرای 
حداکثری طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی که 
توسط ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده، 
نسخه کاغذی نشــریات تا پایان این طرح چاپ 
نخواهد شد، چرا که انتشار مطبوعات و نشریات 
کاغذی مســتلزم فعالیت مجموعه ای از افراد از 
خبرنگار گرفته تا صنعت چاپ و توزیع اســت. 
در همین راســتا »توســعه  ایرانی« نیز از امروز 
۱۶ فروردیــن تا اطالع ثانوی به صورت نســخه 
الکترونیکی و از طریق ســایت روزنامه منتشــر 

می شود.
با این حال مدیران مســئول چند روزنامه و 
همچنین انجمن صنفی روزنامه نــگاران با ابراز 
نگرانی نســبت به توقف انتشــار نسخه  چاپی 
روزنامه ها نسبت به این دستور ستاد ملی مقابله 
با کرونا واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده اند.

مدیران مســئول برخی از روزنامه ها، شامل 
دنیای اقتصاد، اعتماد، ابتکار، مردم ساالری، آفتاب 
یزد، جهان صنعت و گل، روز چهارشنبه با ارسال 

نامه ای خطاب به حســن روحانی رئیس جمهور 
ایران، خواســتار بازنگری در این تصمیم ستاد 
شــده اند. آنها در ایــن نامــه از رئیس جمهور 
خواسته اند برای انتشــار روزنامه های سراسری 
راه حلی اتخاذ کند. آنها در این نامه تأکید کرده اند 
روزنامه ها قادرنــد با دعوت از نخبــگان و تولید 
محتوای آگاهی بخش راه را بر انتشــار اطالعات 
غلط در جامعه ببندند و از سیاست گذاران در اعمال 

سیاست های درست پشتیبانی کنند.
در این نامه همچنین تأکید شده است بار اصلی 
روشنگری و اصالح و شــفافیت همواره بر دوش 
مطبوعات بوده اســت. همچنین در این نامه از 
حسن روحانی خواسته شده است تا با حفظ تدابیر 
بهداشتی و فنی دســتور انتشار مجدد نسخه ی 

کاغذی مطبوعات را صادر کند.
مخالفین می گویند حتی در کشــورهای که 
شیوع ویروس باالست انتشار روزنامه ها متوقف 
نشده و فقط ایران دست به چنین کاری زده است.

در ایتالیا که به لحاظ تعداد تلفات وخیم ترین 
شرایط را دارد، دولت، خبرنگاران و روزنامه نگاران 
را در رده مشاغل ضروری و مهم دسته بندی کرده و 

دکه های روزنامه فروشی نیز برخالف دیگر مشاغل 
در حال فعالیت هستند. در ایالت کالیفرنیای آمریکا 
با وجود مقررات سخت گیرانه برای محدود شدن 
کسب و کارها اما مطبوعات جزء کاالهای اساسی 
قرار گرفته اند و اجازه فعالیت دارند. در نیویورک 
و واشــنگتن دی.ســی هم روزنامه ها از جمله 
فعال ترین مشاغل به شمار می روند. در اسپانیا، 
آلمان، فرانسه، چین و ... نیز روزنامه های کاغذی 

فعالیت خود را ادامه می دهند.
از ســوی دیگر عباس عبدی، رئیس انجمن 
صنفی روزنامه نگاران تهران در واکنش به تصمیم 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بــر توقف چاپ 
مطبوعات کاغذی تا پایان طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی، با بیان اینکه »نظام رسانه و اطالع رسانی 
کشور تعطیل بردار نیست«، نســبت به تبعات 
سنگین توقف انتشار روزنامه های کاغذی هشدار 

داد.
 به گفتــه او همانگونه که امــکان تعطیلی 
مغازه های خواروبارفروشــی، میوه فروشــی و 
داروخانه ها وجود ندارد، نظام رسانه ای کشور هم 
تعطیل بردار نیســت و حتی در مواردی وجود و 

فعالیت آنها ضرورت بیشتری دارند. اساساً اجرای 
درست هر نوع سیاستی در این مقطع و بحران بدون 
وجود نهاد رسانه و اطالع رسانی امکان پذیر نیست. 
روزنامه نگاران و خبرنگاران باید در عرصه عمومی 
حضور داشته باشند تا اخبار و گزارش ها را منعکس 
کنند تا از این دریچه؛ هم به درک و آگاهی مردم 
کمک کنند و هم به مسئولین در راستای تصمیم 

به موقع و بهتر یاری رسانند.
او با انتقاد از تعطیلی خودخواسته روزنامه ها در 
نوروز گفت: »نوروز سال گذشته نیز در بحبوحه 
سیل سراسری اغلب روزنامه های کشور ۱۵ روز 
تعطیل بودند. امسال هم که از ابتدا محدودیتی 
وجود نداشــت، بلکه خود روزنامه ها تصمیم به 

تعطیلی گرفتند؛ بنابراین متاسفانه روزنامه ها با 
چنین اقدامی به صــورت تلویحی اعالم کرده اند 
که وجودشــان چندان ضروری نیســت. البته 
صحبت من مطلقا به این معنا نیست که تقصیر 
را بر گردن روزنامه ها بیندازم. من اینگونه مسئله 
را تبیین می کنم که نظام رسانه ای ایران از یک سو 
انحصاری و ناکارآمد و از سوی دیگر بی دروپیکر 
است. انحصار آن در دست صداوسیما و بی دروپیکر 
بودنش در گستره فضای مجازی است. در چنین 
فضایی، عرصه برای روزنامه ها تنگ است و جای 
چندانی برای فعالیت موثر ندارند. اینگونه است که 
روزنامه ها بیش از دو هفته به تعطیالت می روند و 

ظاهراً آب از آب هم تکان نمی خورد«.

»توسعه ایرانی« نیز همچون سایر نشریات آنالین منتشر می شود

تعطیلی نسخه  کاغذی مطبوعات و اعتراض روزنامه نگاران

گام دوم مداخله دولت، 
فاصله گذاری هوشمند 

است که این طرح برای باز 
گرداندن کسبه ای که کار 
آنها ارائه خدمات خاصی 

به مردم است و بازگشایی 
برخی مراکز علمی و 

فرهنگی و خدماتی و 
مذهبی با پروتکل هایی که 
کارشناسان اعالم خواهند 

کرد، انجام می شود

کمتر شدن مراجعات به 
مراکز درمانی نباید باعث 

شود تا گمان کنیم خطر 
کرونا در تهران فروکش 
کرده است. هنوز برخی 
از مسافران به خانه خود 
برنگشته اند و این دسته 

از افراد می توانند ناقل 
ویروس به دیگران باشند
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