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از گوشه و کنار

راهکاری «مسئوالنه» برای رفع کالفگی مردم از خاموشیها و اختالل در کار و زندگیشان؛

به فکر برق اضطراری باشید!

ریحانه جوالیی

قطعیهای برق دوباره شروعشده
و تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران
حاال دوباره طعم نداشــتن برق را برای
چند ساعت در روز میچشند .این در
حالی است که کار و زندگی و تحصیل
بسیاری در این شــهرهای کرونازده
بهواسطهدورکاریوکالسهایآنالین
وابستهبهبرقاست.
قطعیبرقزندگیرا
مختلکردهاست
در روزهای اخیر شــمار زیادی از
شهروندان با قطع برق مواجه شدهاند.
عــاوه بر تهــران در بعضی شــهرها
ازجمله شــیراز هم برق بدون اطالع
قبلی قطعشده اســت .هرچند برخی
مسئولین میگویند ســاعات قطعی
برقدرسامانهایمشخصشدهاستاما
خبرها حاکی از این است که این جدول
زمانبندیشده آنقدرها هم درست و
قابلاطمینان نیست که بتوانیم به آن
اتکا کنیم .برای مثال در روز گذشــته
برخی مناطق تهران بیــش از یکبار
شاهدقطعیچندساعتهبرقبودهاند.
در شــبکه اجتماعــی توییتر هم
کاربران زیــادی از ایــن دقیق نبودن
ساعات قطع برق انتقاد کرده و گفتهاند
این جدول و زمانبندی بیشتر انسان را
دچار سرگیجه میکند .آنها نوشتهاند
ســاعت قطعی برق با زمانی که اطالع
دادهشدهبسیارمتفاوتاست.
کارشناسان میگویند دلیل اصلی
ق اما اســتخراج غیرمجاز ارز
قطع بر 

دیجیتال است که مصرف برق باالیی را
به خود اختصاص داده است.
تکلیفدانشآموزان،
دانشجویانودورکارهاچیست؟
قطعیبرقدرحالیاستکهبهدلیل
کروناکالسهاوامتحاناتدانشآموزان
طــی روز به صــورت آنالیــن برگزار
میشــود و چون قطعیها سراسری
ال عدهای موفق به حضور
نیســت ،عم ً
در کالسهــا و شــرکت در امتحانات
میشوندوعدهایخیر.
در رابطه با قطعی بــرق و تأثیر آن
بر دانشآموزان مــادر یک دانشآموز
کالسسومدبستانبه«توسعهایرانی»
میگوید:دیروزپسرمنامتحانریاضی
داشت .درســت زمانی که معلم شروع
کرد سؤاالت را بگوید برق ما قطع شد.
استرس پســر من آنقدر زیاد بود که
احتمالمیدادمهرلحظهازترساینکه
نمیتواندامتحانبدهدسکتهکند.البته
اینتنهامشکلفرزندمننبودوچندنفر
دیگر از بچهها که در یک منطقه بودیم
همین شرایط را داشتند .بعد از حدود
سه ســاعت که برق آمد معلم دوباره از
بچهها 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 نمرهاش پایینتر
ازحدتالشهایشبشود.
انتقادشورایشهرتهراناز
قطعیهایمکرربرق
اینامرباعثشده تابسیاریازمردم
از قطعی برق انتقاد کنند و این انتقادها
بهگوشاعضایشورایشهرهمرسیده
اســت .روز گذشــته حجت نظری از
اعضای شورا شهر نسبت به این موضوع

واکنش نشــان داد .او در جلســه روز
گذشتهشوراگفت:مردمازقطعناگهانی
وطوالنیمدتبرقکهعمدتاًدرساعات
اوجگرماودرطولروزرخمیدهدگالیه
دارند و از آن بدتر اینکه این قطع برق،
بدون جدول زمانبندی و اعالم قبلی
رخ میدهد و قطــع اینچنینی 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
کالسهایدرسوهمچنینامتحانات
پایانیدانشجویانودانشآموزانعمدتاً
به شــکل آنالین و در بســتر اینترنت
انجام میشــود .همچنین در جریان
هستند که برخی کارمندان و مشاغل
در حال دورکاریاند ،لذا قطع ناگهانی
برق سبب بروز مشــکل برای این افراد
شــده و با آغاز امتحانات ،مشکالت را
دوچندان نیز خواهد کرد .بهخصوص
اینکه در حال حاضر نیز این اقدام سبب
استرس و ســردرگمی دانشآموزان،
دانشــجویان و خانوادههای آنان شده
و بیم آن را دارنــد که در حین برگزاری
آزمون ،با قطع برق مواجه شده و نتیجه
ماههادرسخواندنوتالشازبینبرود.
گزارشهایی وجود داشته که متأسفانه
با قطع برق ،ســرویسدهی اینترنت
همراه برخی از اپراتورهای تلفن همراه
نیز دچار اخالل میشود که الزم است
وزیر ارتباطات پیگیری الزم را نسبت به
حلآنانجامدهند.
این عضو شورای شهر تهران تأکید
کــرد :در پایان به نمایندگــی از مردم
تهران ،ری و تجریــش از وزارت نیرو
میخواهمکهازقطعبرقتاجایممکن

مدیرکلدفترخدمات
مشترکینشرکتتوانیر:
کسیکهبیماریقلبی
دارد باید قرصهایش در
دسترسشباشد.کسیهم
کهنیازبهدستگاههایبرقی
دارد باید برق اضطراری
همیشهداشتهباشد.اینکه
فکرکنیمبرقهیچوقت
قطعنمیشودپسما
سیستماضطرارینداشته
باشیمدرستنیست
خودداری کــرده و اگر به دالیلی نظیر
افزایشمصرفوامثالآنمجبوربهاین
کارهستند،اوالًساعاتخاموشیدرهر
منطقه را از قبل اعالم کرده و ثانیاً حتماً
آن را در ساعاتی اعمال کنند که آسیبی
به روند فعالیت حرفهای شــهروندان
ازجملــه آزمونهای دانشــجویان و
دانشآموزانونیزفعالیتکسبوکارها
وارد نشود.
مسئولینباسیردرکوچهعلی
چپنظرمیدهند
قطع برق اما تنها به دانشآموزان و
کارمندان دورکار ضربه نزده است .در
این روزهای کرونایــی بیماران زیادی
به دلیل پر بودن تختهای بیمارستان،
مراقبتهای مشابه را در خانه دریافت
میکنند .بیمارانی کــه ادامه زندگی و
حیات آنها به برق وابسته است و اگر
برای دقایقی برق نباشــد ممکن است
جان آنها به خطر بیفتــد .بااینحال

ادامهآتشسوزیدرمنطقهحفاظت
شده «دیل» در گچساران

اما مســئوالن نهتنها دلشــان به حال
این افراد نمیسوزد بلکه با پاسخهایی
غیرمسئوالنه از بار مســئولیت شانه
خالیمیکنند.
مدیرکل دفتر خدمات مشترکین
شــرکت توانیر از این دست مسئوالن
است .او در پاســخ به این سؤال که به
دلیل قطع برق چندین هموطن بیمار
و وابسته به دستگاههای تنفسی جان
خود را از دستدادهاند؛ گفت :در آینده
شــرایط بهتر میشــود اما کسی که
بیماری قلبی دارد باید قرصهایش در
دسترسش باشد .کسی هم که نیاز به
دســتگاههای برقی دارد باید همیشه
برق اضطراری داشته باشد .اینکه فکر
کنیمبرقهیچوقتقطعنمیشودپس
ما سیســتم اضطراری نداشته باشیم
درستنیست.
به گفته او افراد در موارد لزوم باید از
قبل به فکر برق اضطراری باشند .حاال
سؤال اینجاست که آیا آقای مدیرکل
میداندبرایافرادیکهمحتاجنانشب
هستندوبیمارهمدرخانهدارندومجبور
هستند هزینههای درمان را بپردازند
خرید دســتگاههای بــرق اضطراری
چقدر میتواند هزینه داشته باشد؟ آیا
بهتر نیست که بهجای اظهارنظرهای
بیهوده و غیر کارشناســانه الاقل یک
جدول زمانبندی دقیــق تهیه کنند
تاجانمردمبیشازاینخطرنیفتد؟
خرابیدستگاههایبیمارستانی
بهدلیلقطعووصلشدنبرق
البته در کنار بیمارانی که در خانه
به دستگاههای حیاتی متصل هستند
تعداد بســیار زیادی از بیمــاران هم
در بیمارســتانها به این دســتگاهها
نیاز دارنــد .چند روز پیش حســین
کرمانپــور ،مدیــر روابــط عمومی
سازمان نظام پزشکی و رئیس بخش
اورژانس بیمارستان سینا در خصوص
قطعی ناگهانی برق در بیمارستانها
و خانههــا و صدماتی که بــه چرخه
درمان و خسارتی که به دستگاههای
پزشــکی وارد میکند چنین توضیح
داد :بزرگتریــن مشــکلی قطعــی
برق در مســیر درمــان بیمارانی که
در خانه مشــغول به درمان هستند،
کاهش تهویــه هوا اســت .کولرهای
آبــی و پنکههــا قطعشــده و تهویه
هوا متوقف میشــود .اگر از دستگاه
اکسیژنساز نیز اســتفاده میکنند
که با ایســت برق ،آنهم متوقفشده
و اکسیژن سازی از حرکت میایستد
زیرااکسیژنسازهابرقیهستند.وقتی
اکسیژن ســاز متوقف شود ،بهسرعت
اکســیژن خون بیمار کاهش مییابد
و بیماران دچار مشــکل جدی حتی

عالوه بر تهران از بعضی
شهرهایدیگرازجمله
شیرازهمخبر رسیده
که برق بدون اطالع قبلی
قطعشدهاست.هرچند
برخیازمسئولین
میگویندساعات
قطعی برق در سامانهای
مشخصشدهاستاما
خبرها حاکی از این است که
این جدول زمانبندیشده
آنقدرها هم درست و
قابلاطمیناننیست
در وضعیــت حیات خود میشــوند.
دراینشرایطنیازشدیدبهکپسولهای
اکســیژن ایجاد میشــود و تنها راه
جایگزیندستگاهاکسیژنساز،کپسول
است .پیدا کردن کپسول و جایگزینی
کپسول اما کار آسانی نیست .کپسول
هم در خیابــان قابلخریــد و فروش
نیست و قیمتهای گزافی دارد ،بعضی
سایتها کپســول کرایه میدهند که
کرایه کپســول هم قیمت باالیی دارد.
ص رفنظــر از قیمت کپســول و پیدا
کردن آن و اتصال به بیمار ،جایگزینی
لحظهای مهم است .قطع ناگهانی برق،
تالش برای یافتن کپسول و وقفه اغلب
 4یا  5ســاعته میتواند جان بیمار را
درخطر جدی مرگ قرار دهد .بیمارانی
که در خانه تحت درمان هستند وقتی
برق قطع میشود و از قبل هم اطالعی
داده نشده است دچار استرس و ترس
شدیدی میشــوند .کرمان پور در این
شرایط پیشنهاد داده است که بیماران
ازهوای آزاداستفادهکنند.
قطعی برق آنهم 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 .آنطور که گفته شد
سادهترین راه ،اطالعرسانی به مردم
است .البته منظور از اطالعرسانی این
است که از طریق پیامک حداقل یک
روز زودتر ساکنین مناطق در جریان
قرار گیرند یــا اینکه هــر منطقهای
یک ساعت قطعی مشــخص داشته
باشــد نه اینکــه در یک ســایت و با
برنامهریزی اشتباه به مردم اطالعات
داده شــود .هرچند کــه قطع کردن
برق یعنــی پایمال کــردن برخی از
حقوق شــهروندان اما با راهکارهای
اینچنینی میتوان گذر از این بحران
را قابلتحملتر کرد.

خبر
مهمترین تخلف یک سال اخیر آزمایشگاهها از زبان مقام وزارت بهداشت:

فروشتست منفیکرونا برای مسافران پروازها

مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی گفت:
مهمترین تخلف در حوزه آزمایشــگاهها 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
آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش دولتی
و خصوصــی کار بزرگی انجام دادنــد ،تاکنون
حدود  ۱۵میلیون تســت کرونا انجام دادهاند و
جای قدردانی دارد .مهمترین شــکایتی که از
این مجموعه مطرحشده از طرف خود مسئوالن
فنی آزمایشــگاهها بوده مبنی بر اینکه برخی از
کارکنان آنها جواب تست منفی فروختهاند و
این کارکنان را اخراج کردهاند.
فروش تستهای منفی کرونا در
شبکههایمجازی
او افزود :گاهی در برخی شبکههای اجتماعی
ماننداینستاگرامافرادیتبلیغمیکنندکهتست
منفی یا مثبت کرونا میفروشــند اما مسئوالن

فنی آزمایشگاهها خودشان با این مسائل برخورد
کردهاند زیرا نمیخواهند اعتبار آزمایشگاه آنها
زیر سؤال برود.
سمیعی خاطرنشان کرد :مهمترین جایی که
افراد به دنبال جواب تســت منفی هستند برای
مسافران پروازها بهخصوص پروازهای خارجی
است .برای شــرکتهای 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 میکنند اگر یکی از همراهان
آنها تست مثبت داشته باشد ،تکلیف آنها هم
نامعلوم میشود بنابراین به دنبال خرید جواب
تستمنفیهستند.
هزینه تست کرونا 250تا 350هزار تومان
سمیعی در پاســخ به پرسشی درباره هزینه
تســت کرونا در بخش دولتی و خصوصی گفت:
هزینه تســت کرونا در بخش دولتی  ۲۵۰هزار
تومان و در بخش خصوصــی  ۳۵۰هزار تومان
است .البته وزیر بهداشت دستور داده برای موارد

و افراد مشکوکی که از سیستم وزارت بهداشت به
آزمایشــگاههای دولتی ارجاع میشوند ،هزینه
تست گرفته نشــود و آزمایشــگاههای وزارت
بهداشت بر اساس دستور وزیر عمل میکنند.
ال در داروخانهها
تست سریع کرونا فع ً
توزیعنمیشود
مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت
بهداشت درباره امکان توزیع و فروش تستهای
ســریع در داروخانهها توضیح داد :در این مورد
چند چالش وجود دارد .اول اینکه نمونه گرفتن
برای افراد عادی کار سختی اســت زیرا سواپ
نمونهگیری باید به مدت  ۵تا  ۱۰ثانیه 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
نتیجهدقیقباشد.
او گفت :اگر این مسائل رعایت شود بعد از ۲۰
دقیقه با روشن شدن قسمت قرمز کیت نتیجه
معلوم میشود اما مسئله دیگر این است که اگر
فردی متوجه بیماری خود شــد با نتیجه تست

مدیــر کل مدیریت
بحــران اســتانداری
کهگیلویــه و بویراحمد
از ادامــه آتش ســوزی
جنگلهــای 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
میزانخساراتواردههنوزمشخصنیست .منطقه
حفاظت شده «دیل» از پنج شنبه  ۲۹اردیبهشت
دچارآتشسوزیشدهاست.

افزایشمیزانکشفیاتموادمخدر
در ایران

معاونامورمنطقهایوبینالمللپلیسمبارزهبا
موادمخدرناجاگفت:میزانکشفیاتموادمخدردر
ایران افزایشیافته 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 استانهای مستقر در شرق و جنوب
شرقی کشــور اشاره و خاطرنشــان کرد :با بررسی
دقیق آماری و عملکردی مشــخص شــد حجم
کشفیاتشیشهدرسنواتقبلازسال ۲۰۱۸بهطور
متوسط بین  ۲تا  ۳هزار کیلوگرم بوده که بعدازآن
و در ســالهای اخیر ،بهویژه در سالهای  ۲۰۱۹و
 ۲۰۲۰با شیب تند افزایشی به باالی  ۱۲تا  ۱۵هزار
کیلوگرمرسیدهاستکهباتوجهبهمحلکشفاین
محمولههادرنقاطشرقوجنوبشرقکشور،ناگفته
پیداست این مواد از مرزهای شرقی به داخل کشور
قاچاقمیشود.

نجات ۳۶گمشده
درارتفاعاتگیالن

مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر استان گیالن
از نجات  ۳۶گمشــده در
محور آســتارا به اردبیل
خبردادوگفت:امدادگران
پایگاه آستارا -صیادلر پس از اعزام به منطقه مذکور
طی ۲ساعت تالش عملیات جستوجو توانستند
گمشدگان را پیدا و به مســیر اصلی بازگردانند .به
گزارش ایلنا ،سیاوش غالمی افزود :این حادثه هیچ
مصدومینداشت.

«چاقی»ازعواملمهممرگهای
زودرس درکشور است

رئیس هفته سالمت گوارش گفت :ساالنه ۳۸۰
هزارمرگدرکشورداریمکه ۱۸درصدآنهازیر۵۰
سالبودهکهشیوعچاقییکیازعواملاینمرگهای
زودرساست.بهگزارشفارس،رضاملکزاده،افزود:
 ۲۰درصد کودکان و نوجوانان ایرانی چاق شدهاند و
این رقم نسبت به ۱۵سال گذشته هفت برابر شده و
اینزنگخطریبرایسالمتکشوراست.

ساالنه ۲۰۰هزار نفر به استان تهران
یکنند
مهاجرتم 

استاندار تهران گفت:
ســاالنه  ۲۰۰هزار نفر به
جمعیت اســتان تهران
اضافه میشــود که این
امر درنتیجه مهاجرت به
استان است .به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی
بندپی افزود :استان تهران با پیچیدگی و مشکالت
خاصی مواجه اســت ،ازیکطرف بــه درجهای از
توسعهیافتگی دستیافتیم؛ از سوی دیگر امید به
زندگیونرخباروریدراستانتهرانپاییناست.

محدودیتسفربهشهرهایقرمزو
نارنجیادامهدارد

ال توزیع این کیتها
چهکار میکند بنابراین فع ً
در داروخانهها در دستور کار نیست زیرا مطمئن
نیستیم که هزینه آن بر دوش مردم به نفع آنها
ال از کیتهای تشخیص سریع در مراکز
باشد .فع ً
بهداشتی درمانی اســتفاده میشود و ورود این
تستها باعث شــد میزان تســتهای روزانه
کرونا در کشــور حدود  ۶۰درصد بیشــتر شود
که کمک بزرگی برای گسترش آزمایش کرونا
در کشور بود.
نگرانیانگلیسازویروسجهشیافته
باوجودواکسیناسیون
از ســوی دیگر ،مدیرکل آزمایشگاه مرجع
سالمتوزارتبهداشتدررابطهباواکسیناسیون

تأکید کرد :همزمان با موج واکسیناسیون بسیار
مهم اســت تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود.
باید عملکرد واکسن در مواجهه با ویروسهای
جهشیافته بررسی شود در انگلیس نیز باوجود
واکسیناسیون گسترده هنوز نگران ویروسهای
جهشیافتههستند.
ســمیعی گفت :در کشــور ما خوشبختانه
هنوز شــواهدی از بیاثر بودن واکسن در مقابل
ویروسهای جهشیافته نداریم .مهمترین اثر
واکسن کاهش مرگومیر و بعد کاهش ابتالست.
هنوز درباره اثر آن در قطع زنجیره انتقال ویروس
تجربه کافی نداریم .امیدواریم در ماههای آینده
بتوانیم در این مورد اظهارنظر کنیم.

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
حالحاضرترددعادیوروانخودروهادرجادههای
اصلی و مواصالتی کشور در جریان است .او تصریح
کرد :خروج خودرو با پالک بومی از شهرهای قرمز
و نارنجی و ورود خودرو با پــاک 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  ۲۲تا  ۳صبح در تمام شهرها بارنگ
بندیهای متفاوت اجراشــده و متخلفان جریمه
 ۲۰۰هزارتومانی خواهند شد.

