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ادامه آتش  سوزی در منطقه حفاظت 
شده »دیل« در گچساران 

مدیــر کل مدیریت 
بحــران اســتانداری 
کهگیلویــه و بویراحمد 
از ادامــه آتش ســوزی 
جنگل هــای منطقــه 

حفاظت شده »دیل« در شهرستان گچساران پس 
از گذشت چهار روز خبر داده است. محمد محمدی 
با اشــاره به این که وزش باد باعث شــعله ور شدن 
مجدد این آتش سوزی شده گفته تالش برای مهار 
آتش در جریان است.  وی همچنین گفته که علت و 
میزان خسارات وارده هنوز مشخص نیست.  منطقه 
حفاظت شده »دیل« از پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت 

دچار آتش سوزی شده است.
    

افزایش میزان کشفیات مواد مخدر 
در ایران

معاون امور منطقه ای و بین الملل پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا گفت:میزان کشفیات مواد مخدر در 
ایران افزایش یافته است.  به گزارش ایرنا، سرهنگ 
نقی محمودی با اشاره به فرآیند تولید متامفتامین 
)شیشه( در افغانستان و کشــف این مواد در نقاط 
مرزی شرق و استان های مستقر در شرق و جنوب 
شرقی کشــور اشاره و خاطرنشــان کرد: با بررسی 
دقیق آماری و عملکردی مشــخص شــد حجم 
کشفیات شیشه در سنوات قبل از سال ۲۰۱۸ به طور 
متوسط بین ۲ تا ۳ هزار کیلوگرم بوده که بعدازآن 
و در ســال های اخیر، به ویژه در سال های ۲۰۱۹ و 
۲۰۲۰  با شیب تند افزایشی به باالی ۱۲ تا ۱۵ هزار 
کیلوگرم رسیده است که با توجه به محل کشف این 
محموله ها در نقاط شرق و جنوب شرق کشور، ناگفته 
پیداست این مواد از مرزهای شرقی به داخل کشور 

قاچاق می شود.
    

 نجات ۳۶ گمشده 
در ارتفاعات گیالن

مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان گیالن 
از نجات ۳۶ گمشــده در 
محور آســتارا به اردبیل 
خبر داد و گفت: امدادگران 

پایگاه آستارا- صیادلر پس از اعزام به منطقه مذکور 
طی ۲ساعت تالش عملیات جست وجو توانستند 
گم شدگان را پیدا و به مســیر اصلی بازگردانند. به 
گزارش ایلنا، سیاوش غالمی افزود: این حادثه هیچ 

مصدومی نداشت.
    

»چاقی« از عوامل مهم مرگ های 
زودرس در کشور است

رئیس هفته سالمت گوارش گفت: ساالنه ۳۸۰ 
هزار مرگ در کشور داریم که ۱۸ درصد آن ها زیر ۵۰ 
سال بوده که شیوع چاقی یکی از عوامل این مرگ های 
زودرس است. به گزارش فارس، رضا ملک زاده، افزود: 
۲۰ درصد کودکان و نوجوانان ایرانی چاق شده اند و 
این رقم نسبت به ۱۵ سال گذشته هفت برابر شده و 

این زنگ خطری برای سالمت کشور است.
    

ساالنه ۲۰۰ هزار نفر به استان تهران 
مهاجرت می کنند

استاندار تهران گفت: 
ســاالنه ۲۰۰ هزار نفر به 
جمعیت اســتان تهران 
اضافه می شــود که این 
امر درنتیجه مهاجرت به 

استان است. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی 
بندپی افزود: استان تهران با پیچیدگی و مشکالت 
خاصی مواجه اســت، ازیک طرف بــه درجه ای از 
توسعه یافتگی دست یافتیم؛ از سوی دیگر امید به 

زندگی و نرخ باروری در استان تهران پایین است. 
    

محدودیت سفر به شهرهای قرمز و 
نارنجی ادامه دارد

رئیس مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک راهور 
ناجا از ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی 
کرونایی خبــر داد. به گزارش فارس، ســرهنگ 
احمد شیرانی در خصوص آخرین وضعیت جوی و 
ترافیکی محورهای مواصالتی کشور اظهار کرد: در 
حال حاضر تردد عادی و روان خودروها در جاده های 
اصلی و مواصالتی کشور در جریان است. او تصریح 
کرد: خروج خودرو با پالک بومی از شهرهای قرمز 
و نارنجی و ورود خودرو با پــالک غیربومی به این 
دسته از شهرها ممنوع بوده و اعمال قانون و جریمه 
را در پی خواهد داشت. به گفته او محدودیت تردد 
شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح در تمام شهرها بارنگ 
بندی های متفاوت اجراشــده و متخلفان جریمه 

۲۰۰ هزارتومانی خواهند شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

قطعی های برق دوباره شروع شده 
و تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران 
حاال دوباره طعم نداشــتن برق را برای 
چند ساعت در روز می چشند. این در 
حالی است که کار و زندگی و تحصیل 
بسیاری در این شــهرهای کرونازده 
به واسطه دورکاری و کالس های آنالین 

وابسته به برق است. 
 قطعی برق زندگی را 

مختل کرده است
در روزهای اخیر شــمار زیادی از 
شهروندان با قطع برق مواجه شده اند. 
عــالوه بر تهــران در بعضی شــهرها 
ازجمله شــیراز هم برق بدون اطالع 
قبلی قطع  شده اســت. هرچند برخی 
مسئولین می گویند ســاعات قطعی 
برق در سامانه ای مشخص شده است اما 
خبرها حاکی از این است که این جدول 
زمان بندی شده آن قدرها هم درست و 
قابل اطمینان نیست که بتوانیم به آن 
اتکا کنیم. برای مثال در روز گذشــته 
برخی مناطق تهران بیــش از یک بار 

شاهد قطعی چندساعته برق بوده اند.
در شــبکه اجتماعــی توییتر هم 
کاربران زیــادی از ایــن دقیق نبودن 
ساعات قطع برق انتقاد کرده و گفته اند 
این جدول و زمان بندی بیشتر انسان را 
دچار سرگیجه می کند. آن ها نوشته اند 
ســاعت قطعی برق با زمانی که اطالع 

داده  شده بسیار متفاوت است. 
کارشناسان می گویند دلیل اصلی 
قطع برق  اما اســتخراج غیرمجاز ارز 

دیجیتال است که مصرف برق باالیی را 
به خود اختصاص داده است. 

تکلیف دانش آموزان، 
دانشجویان و دورکارها چیست؟

قطعی برق در حالی است که به دلیل 
کرونا کالس ها و امتحانات دانش آموزان 
طــی روز به صــورت آنالیــن برگزار 
می شــود و چون قطعی ها سراسری 
نیســت، عماًل عده ای موفق به حضور 
در کالس هــا و شــرکت در امتحانات 

می شوند و عده ای خیر.
در رابطه با قطعی بــرق و تأثیر آن 
بر دانش آموزان مــادر یک دانش آموز 
کالس سوم دبستان به »توسعه ایرانی« 
می گوید: دیروز پسر من امتحان ریاضی 
داشت. درســت زمانی که معلم شروع 
کرد سؤاالت را بگوید برق ما قطع شد. 
استرس پســر من آن قدر زیاد بود که 
احتمال می دادم هرلحظه از ترس اینکه 
نمی تواند امتحان بدهد سکته کند. البته 
این تنها مشکل فرزند من نبود و چند نفر 
دیگر از بچه ها که در یک منطقه بودیم 
همین شرایط را داشتند. بعد از حدود 
سه ســاعت که برق آمد معلم دوباره از 
بچه ها امتحان گرفــت اما ترس در دل 
پسر من بود و استرس زیادی را هنگام 
پاسخ دادن به سؤاالت داشت و همین 
استرس باعث شد تا نمره اش پایین تر 

از حد تالش هایش بشود. 
انتقاد شورای شهر تهران از 

قطعی های مکرر برق 
این امر باعث شده تا بسیاری از مردم 
از قطعی برق انتقاد کنند و این انتقادها 
به گوش اعضای شورای شهر هم رسیده 
اســت. روز گذشــته حجت نظری از 
اعضای شورا شهر نسبت به این موضوع 

واکنش نشــان داد. او در جلســه روز 
گذشته شورا گفت: مردم از قطع ناگهانی 
و طوالنی مدت برق که عمدتاً در ساعات 
اوج گرما و در طول روز رخ می دهد گالیه 
دارند و از آن بدتر اینکه این قطع برق، 
بدون جدول زمان بندی و اعالم قبلی 
رخ می دهد و قطــع این چنینی برق، 
مشکالت مردم را دوچندان کرده است.

او با اشــاره به نیاز روزانه شهروندان 
به اینترنت ادامه داد: حتماً مســئوالن 
محترم در وزارت نیرو مطلع هستند که 
کالس های درس و همچنین امتحانات 
پایانی دانشجویان و دانش آموزان عمدتاً 
به شــکل آنالین و در بســتر اینترنت 
انجام می شــود. همچنین در جریان 
هستند که برخی کارمندان و مشاغل 
در حال دورکاری اند، لذا قطع ناگهانی 
برق سبب بروز مشــکل برای این افراد 
شــده و با آغاز امتحانات، مشکالت را 
دوچندان نیز خواهد کرد. به خصوص 
اینکه در حال حاضر نیز این اقدام سبب 
استرس و ســردرگمی دانش آموزان، 
دانشــجویان و خانواده های آنان شده 
و بیم آن را دارنــد که در حین برگزاری 
آزمون، با قطع برق مواجه شده و نتیجه 
ماه ها درس خواندن و تالش از بین برود.  
گزارش هایی وجود داشته که متأسفانه 
با قطع برق، ســرویس دهی اینترنت 
همراه برخی از اپراتورهای تلفن همراه 
نیز دچار اخالل می شود که الزم است 
وزیر ارتباطات پیگیری الزم را نسبت به 

حل آن انجام دهند.
این عضو شورای شهر تهران تأکید 
کــرد: در پایان به نمایندگــی از مردم 
تهران، ری و تجریــش از وزارت نیرو 
می خواهم که از قطع برق تا جای ممکن 

خودداری کــرده و اگر به دالیلی نظیر 
افزایش مصرف و امثال آن مجبور به این 
کار هستند، اوالً ساعات خاموشی در هر 
منطقه را از قبل اعالم کرده و ثانیاً حتماً 
آن را در ساعاتی اعمال کنند که آسیبی 
به روند فعالیت حرفه ای شــهروندان 
ازجملــه آزمون های دانشــجویان و 
دانش آموزان و نیز فعالیت کسب وکارها 

وارد نشود.
مسئولین با سیر در کوچه علی 

چپ نظر می دهند
قطع برق اما تنها به دانش آموزان و 
کارمندان دورکار ضربه نزده است. در 
این روزهای کرونایــی بیماران زیادی 
به دلیل پر بودن تخت های بیمارستان، 
مراقبت های مشابه را در خانه دریافت 
می کنند. بیمارانی کــه ادامه زندگی و 
حیات آن ها به برق وابسته است و اگر 
برای دقایقی برق نباشــد ممکن است 
جان آن ها به خطر بیفتــد. بااین حال 

اما مســئوالن نه تنها دلشــان به حال 
این افراد نمی سوزد بلکه با پاسخ هایی 
غیرمسئوالنه از بار مســئولیت شانه 

خالی می کنند. 
مدیرکل دفتر خدمات مشترکین 
شــرکت توانیر از این دست مسئوالن 
است. او در پاســخ به این سؤال که به 
دلیل قطع برق چندین هم وطن بیمار 
و وابسته به دستگاه های تنفسی جان 
خود را از دست داده اند؛ گفت: در آینده 
شــرایط بهتر می شــود اما کسی که 
بیماری قلبی دارد باید قرص هایش در 
دسترسش باشد. کسی هم که نیاز به 
دســتگاه های برقی دارد باید همیشه 
برق اضطراری داشته باشد. اینکه فکر 
کنیم برق هیچ وقت قطع نمی شود پس 
ما سیســتم اضطراری نداشته باشیم 

درست نیست. 
به گفته او افراد در موارد لزوم باید از 
قبل به فکر برق اضطراری باشند. حاال 
سؤال اینجاست که آیا آقای مدیرکل 
می داند برای افرادی که محتاج نان شب 
هستند و بیمار هم در خانه دارند و مجبور 
هستند هزینه های درمان را بپردازند 
خرید دســتگاه های بــرق اضطراری 
چقدر می تواند هزینه داشته باشد؟ آیا 
بهتر نیست که به جای اظهارنظرهای 
بیهوده و غیر کارشناســانه الاقل یک 
جدول زمان بندی دقیــق تهیه کنند 

تا جان مردم بیش از این خطر نیفتد؟ 
خرابی دستگاه های بیمارستانی 

به دلیل قطع و وصل شدن برق
البته در کنار بیمارانی که در خانه 
به دستگاه های حیاتی متصل هستند 
تعداد بســیار زیادی از بیمــاران هم 
در بیمارســتان ها به این دســتگاه ها 
نیاز دارنــد. چند روز پیش حســین 
کرمان پــور، مدیــر روابــط عمومی 
سازمان نظام پزشکی و رئیس بخش 
اورژانس بیمارستان سینا در خصوص 
قطعی ناگهانی برق در بیمارستان ها 
و خانه هــا و صدماتی که بــه چرخه 
درمان و خسارتی که به دستگاه های 
پزشــکی وارد می کند چنین توضیح 
داد: بزرگ تریــن مشــکلی قطعــی 
برق در مســیر درمــان بیمارانی که 
در خانه مشــغول به درمان هستند، 
کاهش تهویــه هوا اســت. کولرهای 
آبــی و پنکه هــا قطع شــده و تهویه 
هوا متوقف می شــود. اگر از دستگاه 
اکسیژن ساز نیز اســتفاده می کنند 
که با ایســت برق، آن هم متوقف شده 
و اکسیژن سازی از حرکت می ایستد 
زیرا اکسیژن سازها برقی هستند. وقتی 
اکسیژن ســاز متوقف شود، به سرعت 
اکســیژن خون بیمار کاهش می یابد 
و بیماران دچار مشــکل جدی حتی 

 در وضعیــت حیات خود می شــوند.
در این شرایط نیاز شدید به کپسول های 
اکســیژن ایجاد می شــود و تنها راه 
جایگزین دستگاه اکسیژن ساز، کپسول 
است. پیدا کردن کپسول و جایگزینی 
کپسول اما کار آسانی نیست. کپسول 
هم در خیابــان قابل خریــد و فروش 
نیست و قیمت های گزافی دارد، بعضی 
سایت ها کپســول کرایه می دهند که 
کرایه کپســول هم قیمت باالیی دارد. 
صر ف نظــر از قیمت کپســول و پیدا 
کردن آن و اتصال به بیمار، جایگزینی 
لحظه ای مهم است. قطع ناگهانی برق، 
تالش برای یافتن کپسول و وقفه اغلب 
4 یا ۵ ســاعته می تواند جان بیمار را 
درخطر جدی مرگ قرار دهد. بیمارانی 
که در خانه تحت درمان هستند وقتی 
برق قطع می شود و از قبل هم اطالعی 
داده نشده است دچار استرس و ترس 
شدیدی می شــوند. کرمان پور در این 
شرایط پیشنهاد داده است که بیماران 

از هوای آزاد استفاده کنند.
 قطعی برق آن هم در تابســتان و 
با شــرایطی که همه ما از آن آگاهیم 
تبدیل به یکی از معضالت شهروندان 
تهرانی و سایر شهرهای بزرگ کشور 
شــده اســت. آن طور که گفته شد 
ساده ترین راه، اطالع رسانی به مردم 
است. البته منظور از اطالع رسانی این 
است که از طریق پیامک حداقل یک 
روز زودتر ساکنین مناطق در جریان 
قرار گیرند یــا اینکه هــر منطقه ای 
یک ساعت قطعی مشــخص داشته 
باشــد نه اینکــه در یک ســایت و با 
برنامه ریزی اشتباه به مردم اطالعات 
داده شــود. هرچند کــه قطع کردن 
برق یعنــی پایمال کــردن برخی از 
حقوق شــهروندان اما با راهکارهای 
این چنینی می توان گذر از این بحران 

را قابل تحمل تر کرد.

راهکاری »مسئوالنه« برای رفع  کالفگی مردم از خاموشی ها و اختالل در کار و زندگی شان؛

به فکر برق اضطراری باشید!

خبر

مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی گفت: 
مهم ترین تخلف در حوزه آزمایشــگاه ها بعد از 
دوران کرونا، فروش تست منفی برای برخی افراد 

ازجمله مسافران پروازها بوده است.
به گزارش ایرنا، ســیامک ســمیعی افزود: 
از زمــان شــروع اپیدمــی کرونا در کشــور 
آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش دولتی 
و خصوصــی کار بزرگی انجام دادنــد، تاکنون 
حدود ۱۵ میلیون تســت کرونا انجام داده اند و 
جای قدردانی دارد. مهم ترین شــکایتی که از 
این مجموعه مطرح شده از طرف خود مسئوالن 
فنی آزمایشــگاه ها بوده مبنی بر اینکه برخی از 
کارکنان آن ها جواب تست منفی فروخته اند و 

این کارکنان را اخراج کرده اند.
فروش تست های منفی کرونا در 

شبکه های مجازی
او افزود: گاهی در برخی شبکه های اجتماعی 
مانند اینستاگرام افرادی تبلیغ می کنند که تست 
منفی یا مثبت کرونا می فروشــند اما مسئوالن 

فنی آزمایشگاه ها خودشان با این مسائل برخورد 
کرده اند زیرا نمی خواهند اعتبار آزمایشگاه آن ها 

زیر سؤال برود.
سمیعی خاطرنشان کرد: مهم ترین جایی که 
افراد به دنبال جواب تســت منفی هستند برای 
مسافران پروازها به خصوص پروازهای خارجی 
است. برای شــرکت های هواپیمایی مهم این 
نیست که جواب تست درســت باشد. مهم این 
است که جواب تست مسافر منفی باشد و با توجه 
به اینکه افراد هزینه زیــادی را برای پروازهای 
خارجی پرداخت می کنند اگر یکی از همراهان 
آن ها تست مثبت داشته باشد، تکلیف آن ها هم 
نامعلوم می شود بنابراین به دنبال خرید جواب 

تست منفی هستند.
هزینه تست کرونا 250 تا ۳50 هزار تومان

سمیعی در پاســخ به پرسشی درباره هزینه 
تســت کرونا در بخش دولتی و خصوصی گفت: 
هزینه تســت کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار 
تومان و در بخش خصوصــی ۳۵۰ هزار تومان 
است. البته وزیر بهداشت دستور داده برای موارد 

و افراد مشکوکی که از سیستم وزارت بهداشت به 
آزمایشــگاه های دولتی ارجاع می شوند، هزینه 
تست گرفته نشــود و آزمایشــگاه های وزارت 

بهداشت بر اساس دستور وزیر عمل می کنند.
تست سریع کرونا فعاًل در داروخانه ها 

توزیع نمی شود
مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشت درباره امکان توزیع و فروش تست های 
ســریع در داروخانه ها توضیح داد: در این مورد 
چند چالش وجود دارد. اول اینکه نمونه گرفتن 
برای افراد عادی کار سختی اســت زیرا سواپ 
نمونه گیری باید به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه با قسمت 
انتهایی بینی نزدیک حلق تماس داشته باشد تا 
به ترشحات آغشته شــود و البته در مورد تست 
سریع باید میزان درگیری ویروس بیشتر باشد تا 

نتیجه دقیق باشد.
او گفت: اگر این مسائل رعایت شود بعد از ۲۰ 
دقیقه با روشن شدن قسمت قرمز کیت نتیجه 
معلوم می شود اما مسئله دیگر این است که اگر 
فردی متوجه بیماری خود شــد با نتیجه تست 

چه کار می کند بنابراین فعاًل توزیع این کیت ها 
در داروخانه ها در دستور کار نیست زیرا مطمئن 
نیستیم که هزینه آن بر دوش مردم به نفع آن ها 
باشد. فعاًل از کیت های تشخیص سریع در مراکز 
بهداشتی درمانی اســتفاده می شود و ورود این 
تست ها باعث شــد میزان تســت های روزانه 
کرونا در کشــور حدود ۶۰ درصد بیشــتر شود 
که کمک بزرگی برای گسترش آزمایش کرونا 

در کشور بود.
نگرانی انگلیس از ویروس جهش یافته 

باوجود واکسیناسیون
از ســوی دیگر، مدیرکل آزمایشگاه مرجع 
سالمت وزارت بهداشت در رابطه با واکسیناسیون 

تأکید کرد: هم زمان با موج واکسیناسیون بسیار 
مهم اســت تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود. 
باید عملکرد واکسن در مواجهه با ویروس های 
جهش یافته بررسی شود در انگلیس نیز باوجود 
واکسیناسیون گسترده هنوز نگران ویروس های 

جهش یافته هستند.
ســمیعی گفت: در کشــور ما خوشبختانه 
هنوز شــواهدی از بی اثر بودن واکسن در مقابل 
ویروس های جهش یافته نداریم. مهم ترین اثر 
واکسن کاهش مرگ ومیر و بعد کاهش ابتالست. 
هنوز درباره اثر آن در قطع زنجیره انتقال ویروس 
تجربه کافی نداریم. امیدواریم در ماه های آینده 

بتوانیم در این مورد اظهارنظر کنیم.

مهم ترین تخلف یک سال اخیر آزمایشگاه ها از زبان مقام وزارت بهداشت:

فروش تست منفی کرونا برای مسافران پروازها

عالوه بر تهران از بعضی 
شهرهای دیگر ازجمله 
شیراز هم خبر رسیده 

که برق بدون اطالع قبلی 
قطع شده است. هرچند 

برخی از مسئولین 
می گویند ساعات 

قطعی برق در سامانه ای 
مشخص شده است اما 

خبرها حاکی از این است که 
این جدول زمان بندی شده 

آن قدرها هم درست و 
قابل اطمینان نیست

مدیرکل دفتر خدمات 
مشترکین شرکت توانیر: 

کسی که بیماری قلبی 
دارد باید قرص هایش در 

دسترسش باشد. کسی هم 
که نیاز به دستگاه های برقی 

دارد باید برق اضطراری 
همیشه داشته باشد. اینکه 

فکر کنیم برق هیچ وقت 
قطع نمی شود پس ما 

سیستم اضطراری نداشته 
باشیم درست نیست
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