
يكه تازي هاي كوويد19 در دنيا همچنان ادامه 
دارد اما امريكا با بيش از 355 هزار نفر مبتال 
همچنان در ص�در تعداد مبتالي�ان به كرونا 
در جهان ق�رار دارد. آم�ار جانباختگان اين 
كش�ور هم از 10 هزار نفر فراتر رفته است. با 
وجود اين روزنامه واشنگتن پست به نقل از 
متخصصان حوزه بهداش�ت و درمان امريكا 
نوش�ت: »ميزان تلفات ويروس كرونا در اين 
كشور بسيار بيش�تر از آمارهاي اعالم شده 
است.« جروم آدامز جراح برجسته و فرمانده 
بهداشت عمومي امريكا هم هفته پيش رو را 
سخت ترين و غم انگيزترين هفته براي مردم 
اياالت متحده خواند. وي لحظات س�خت و 
دشوار روزهاي آينده براي امريكايي ها را با 
حادثه بمباران بندر پرل هابر در جنگ جهاني 
دوم و 11 سپتامبر 2001 ميالدي مقايسه كرد. 
با تمام اينها دولت امريكا همچنان تاكتيك 
غرب وحشي و راهزني مدرن را براي تأمين 
تجهيزات پزش�كي ادام�ه مي ده�د. كار به 
جايي رسيده كه مدعي بزرگ ترين ابرقدرت 
و كدخ�داي جهان ب�ه دزدي از كش�ورهاي 
كوچ�ك و گمن�ام دنيا افت�اده اس�ت. وزير 
بهداش�ت كش�ور 280 هزار نفري باربادوس 
اعالم كرد 48 دستگاه  تنفسي كه اين كشور 
خري�ده و پول�ش را پرداخت كرده توس�ط 
دولت امري�كا توقيف و ضبط ش�ده اس�ت. 

آمار مبتاليان به ويروس كرونا در دنيا به بيش 
از يك ميلي��ون و 282 هزار نفر در سراس��ر دنيا 
افزايش يافته است. از اين تعداد بيش از 70 هزار 
نفر جان خود را از دست داده و بيش از 269 هزار 
نفر نيز بهبود يافته و از بيمارس��تان ها مرخص 

شده اند. 
امريكا همچنان در تعداد مبتاليان به كوويد 19 
رتبه نخست دنيا را دارد. ش��مار جان باختگان 
در قاره اروپا ب��ر اثر ابتال به اي��ن ويروس هم از 
۵0 هزار نفر بيش��تر شده اس��ت. بعد از امريكا، 
اسپانيا، ايتاليا، آلمان و فرانسه داراي بيشترين 
تعداد بيم��اران مبتال به كرونا هس��تند. اوضاع 
بيمارستان ها اضطراري است. كمبود تجهيزات 
پزش��كي حاال به جايي رس��يده ك��ه در كنار 
راهزني برخي دول غربي از يكديگر براي تأمين 
تجهيزات مورد نياز برخي دس��تورالعمل ها هم 
براي صرف نظر از درمان و اختصاص تجهيزات 
تنفس��ي و دارو ب��ه برخ��ي گروه ه��ا همچون 

سالمندان صادر شده است. 
 راهزن�ي امري�كا از كش�وري 280 هزار 

نفره!
در نيوي��ورك تصاوي��ر اجس��اد رها ش��ده در 
راهروهاي يك بيمارستان نشان دهنده وضعيت 
قرمز اين شهر اس��ت. به نوش��ته ديلي ميرور، 
با پر ش��دن ظرفيت س��ردخانه هاي نيويورك، 
كيسه هاي اجساد قربانيان كرونا در كاميون هاي 
يخچال دار قرار داده مي شود. اين كاميون ها در 

تمام نقاط شهر ديده مي شود. 
مقام��ات امري��كا هش��دار داده اند اين كش��ور 
»هفته اي بسيار دش��وار« پيش رو دارد. برخي 
از مقامات اياالت متحده وضعي��ت فعلي را كه 
به دنبال ش��يوع نوع جديد ويروس كرونا پديد 
آمده است با حمالت 11 سپتامبر سال 2001 
مقايس��ه كرده اند. دولت امريكا ام��ا همچنان 
ب��ه روش راهزنان��ه اش ب��راي تمام��ي كاالها 
و تجهيزات پزش��كي ادامه مي ده��د و حتي از 
تجهيزات پزش��كي خريداري ش��ده از س��وي 
كشوري كوچك نمي گذرد. وزير بهداشت كشور 

كوچك باربادوس اعالم كرد دستگاه هاي تنفسي 
كه اين كشور خريده و پولش را پرداخت كرده 
توسط دولت امريكا توقيف و ضبط شده است. 
»والنس جفري بوستيك« وزير بهداشت كشور 
باربادوس گفت 48 دستگاه تنفسي خريداري 
شده براي كشورش توسط دولت امريكا توقيف 
شده است. دستگاه هاي تنفسي يكي از مهم ترين 
تجهيزات مورد نياز در جهان است و باربادوس 
صرفا تالش مي كند همانند 203 كشور ديگر در 

جهان از اين دستگاه ها براي خود تأمين كند. 
باربادوس كش��وري جزي��ره اي ب��ا 280 هزار 
نفر جمعيت اس��ت كه ميان درياي كارائيب و 
اقيانوس اطلس شمالي و ش��مال شرق ونزوئال 

قرار گرفته  است. 
  بحران كرونا در اروپا

در اسپانيا هم شمار جانباختگان ويروس كرونا 
از 12 هزار نفر گذشت. وخامت اوضاع در اسپانيا 
به حدي است كه رئيس س��تاد كل ارتش اين 
كشور از سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( 
درخواست كرده كه هرچه سريع تر دستگاه هاي 
تنفس مصنوعي، لباس هاي محافظ و كيت هاي 
تش��خيص ابتال به كرونا براي اين كشور ارسال 
كند. ملكه انگليس هم كرونا را بحراني متفاوت 

از چالش هاي قبلي توصيف كرد. 
  تقدير سرلشكر باقري از نيروهاي مسلح 

در مديريت كرونا
در ايران هم تعداد مبتالي��ان به كوويد 19 روز 
گذشته به 60 هزار و ۵00 نفر رسيد از اين تعداد 
3 هزار و 739 نفر جان خود را از دس��ت داده و 

24 هزار و 236 نفر بهبود يافته اند. 
با وجود افزايش آم��ار بيماران اما بن��ا بر اعالم 
مسئوالن وزارت بهداشت روند بيماري مديريت 
شده پيش مي رود. اين مديريت هم بي ترديد به 
واسطه همراهي سازمان ها و نهادهاي مختلف 

و به طور ويژه نيروهاي مس��لح، بس��يج و سپاه 
اس��ت. در همين راستا روز گذش��ته سرلشكر 
محمد باقري رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح 
در پيامي از تالش ه��اي مجموعه كادر درماني 
كشور، نيروهاي مسلح، بس��يجيان و مردم در 

مسير مبارزه با كرونا قدرداني كرد . 
در اي��ن پي��ام آمده اس��ت: همزم��ان با تالش 
مجموعه درماني كش��ور و بخش هاي درماني و 
بهداشتي نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، وزارت 
دفاع، نيروي انتظامي و بس��يجيان سلحش��ور 
ايثارگر نيز با بسيج امكانات و به كارگيري همه 
ظرفيت ه��اي م��ادي و معن��وي در حوزه هاي 
مختلف از جمله اقدامات پزش��كي، بهداشتي، 
رفع آلودگي اماكن و معاب��ر، غربالگري، توليد 
اقالم تخصصي، فعال بودن بيمارستان هاي ثابت 
و ايجاد بيمارستان هاي س��يار و نقاهتگاه هاي 
متعدد توانسته اند نقش مؤثر و تعيين كننده اي 
در امر مبارزه و مقابله با اين بيماري ايفا كنند كه 

بسيار اميدبخش و قابل تقدير است.
  تولي�د روزان�ه 30 ه�زار بط�ري مواد 
 N95 ضدعفوني كننده و250 هزار ماسك

N99 و
سردار احمد عبداللهي معاون سالمت، بهداشت 
و دفاع زيستي سپاه هم از توليد روزانه 30 هزار 
بطري م��واد ضدعفون��ي كنن��ده و همچنين 
2۵0 ه��زار ماس��ك N9۵ و N99 به ص��ورت 
راي��گان و تحويل اين اقالم ب��ه مراكز درماني و 
بيمارستاني درگير با ويروس كرونا خبر داد. به 
گفته وي اين محصوالت توليد شده به  صورت 
رايگان در اختيار مراكز درماني و بيمارس��تاني 

قرار مي گيرد. 
  در خانه بمانيم يا نمانيم؟!

در ايران اما چه خبر اس��ت؟ آيا از پيك بيماري 
عبور كرده ايم و در برخي استان ها منطقه سفيد 

وجود دارد يا همچنان اوضاع اضطراري اس��ت 
و بحران هنوز كنترل نش��ده است؟ بازگشايي 
پلكان��ي ادارات و فعاليت ه��اي اقتص��ادي چه 
تبعاتي مي تواند براي سالمت مردم داشته باشد 
و چرا گزارشات و اظهارنظرهاي مسئوالن اين 
همه تناقض دارد؟ در حالي كه بناست تا كسب و 
كارهاي بنا به تعبير رئيس جمهور كم ريسك از 
شنبه 23 فروردين آغاز به كار كنند، روز گذشته 
علي ربيعي س��خنگوي دولت تأكيد كرد، هنوز 

هم شعار ما »در خانه بمانيد« است.
 عادي سازي اوضاع 

شرايط كرونا را اضطراري مي كند
حسن كريم رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز 
در نشستي خبري گفت: واقعيت اين است هر 
چند ما از ايجاد بحران ج��دي در طول 1/۵ماه 
اخير جلوگي��ري كرده ايم ولي اگر قرار باش��د 
روند عادي س��ازي به زندگي م��ردم بازگردد، 
بحران جدي تري در پيش خواهيم داش��ت. بنا 
به تأكيد وي اگر با باز ش��دن اصناف، بانك ها، 
ادارات و... مردم بخواهند مثل روزهاي عادي و 
بدون رعايت اصول بهداشت فردي و رعايت اصل 
فاصله گذاري اجتماع��ي در فضاهاي عمومي 
تردد داشته باشند، به احتمال زياد ارديبهشت و 

خرداد سختي در پيش خواهيم داشت. 
عليرضا زالي رئيس ستاد مقابله با كروناي استان 
تهران هم با اشاره به آخرين آمار شيوع و ابتال به 
بيماري كرونا در تهران افزود: ما نه تنها به مرحله 
كنترل اين بيماري نرس��يده ايم بلكه آمار رو به 

افزايش است.
به گفته وي كرونا به مرحله پاندومي در تهران 
رسيده است و نوسانات سينوسي در تهران ناشي 
از هشدار هايي بوده كه در روز هاي قبل داده ايم. 
زالي با اش��اره به افزايش 3۵ درصدي مراجعه 
س��رپايي بيماران و همچنين افزاي��ش تعداد 
بستري ها در سه روز گذش��ته، افزود: اپيدمي 
كرونا در حال حاضر در تهران به پاندومي تبديل 
شده است، ما بر اساس ميزان مداخله در كاهش 
تردد شهري مي توانيم نس��بت به مديريت اين 
ويروس اظهارنظر كنيم، اما نكته قابل ذكر اينكه 
كوويد 19، درمان قطعي و واكسن ندارد و تنها 
راه مقابله با آن، پيشگيري است، به همين علت 
پيدا كردن مظنونين به بيماري، راه نخست است 
كه م��ا نمي توانيم آن را عمليات��ي كنيم، چون 

امكاناتش را نداريم.
بنا به تأكيد وي در حال حاضر كمبود تخت در 
اس��تان تهران نداريم، اما اگر موج ابتال افزايش 
يابد و فرس��ايش نيرو هاي درماني كه از ابتداي 
اسفند جس��م و روح ش��ان درگير اين فعاليت 
فزاينده است ادامه يابد، شرايط قابل پيش بيني 

نيست. 
  كرونا از آنفلوآنزا هم كشنده تر 

و هم سريع االنتشارتر است
كيانوش جهانپور سخنگوي وزارت بهداشت هم 
در مقايسه ميان كرونا و آنفلوآنزا گفت: يافته هاي 
 قبلي در دني��ا مبني بر اي��ن بود ك��ه آنفلوآنزا 
تيپ A ممكن اس��ت مرگبارتر از كرونا باشد، 
اما اين ويروس س��ريع االنتش��ارتر است. آنچه 
امروز مي بينيم بعد از 4۵ روز اين است كه عالوه 
بر سريع االنتش��ارتر بودن كرونا، بيماري زايي 
بيشتري در كشور ايجاد كرده و موارد فوت هم 
بيشتر بوده اس��ت. از اين جمع تعداد بيشتري 
نس��بت به آنفلوآنزا H1N1 فوت كرده اند. در 
نتيجه يافته هاي ما اين است كه رفتار ويروس 
كرونا در ايران هم بيماري زايي بيشتري نسبت 

به آنفلوآنزا داشته و هم سريع االنتشارتر است.
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محيط زيست براي انتقال حيوانات نگهداري شده از پارك پرديسان تهران به سمنان براي چندمين بار دست به اقدامات غيرقانوني زده است 

واي بر اسيري در پرديسان!

بحران آمار در بحران كروناي غرب
واشنگتن پست: ميزان تلفات ويروس كرونا در امريكا بسيار بيشتر از آمارهاي اعالم شده است

هنوز انتقال ناشيانه 

عليرضا سزاوار
گورخرها به پارك   گزارش  2

مل�ي كوي�ر را كه 
منجر به مرگ نيمي از آنها شد فراموش نكرده 
بوديم كه ح�اال نوبت به يوزپلنگ ها رس�يده 
است؛ س�ه يوزپلنگ محافظت شده در پارك 
پرديسان با دارت بيهوش كننده و بدون حضور 
هيچ دامپزش�كي بيهوش و با وانت به سمنان 

منتقل شد!

پارك طبيعت پرديسان وابسته به سازمان حفاظت 
محيط زيست، مركز تكثير و بازپروري يوزپلنگ 
اس��ت. كلينيك حيات وحش پارك پرديس��ان 
هم حيوانات محافظت ش��ده بيمار و مصدوم را 
معالجه مي كند تا پس از درمان توانايي بازگشت 
به طبيعت را داشته باشند اما اين پارك طبيعت در 

سال هاي اخير حاشيه هاي زيادي داشته است. 
  در پناه كرونا

در تازه ترين دسته گل به آب دادن پارك پرديسان، 
آنگونه كه ديده بان محيط  زيست گزارش كرده، 
مأموران س��ازمان حفاظ��ت محيط  زيس��ت با 
اس��تفاده از موقعيت همه گيري ويروس كرونا و 
تعطيلي تهران در روزهاي 14 و 17 فروردين  ماه، 
برخالف پروتكل هاي مرب��وط به يوزپلنگ ها، به 
طور غيرقانوني و بدون اطالع سازمان دامپزشكي 
كشور، اقدام به انتقال سه يوزپلنگ نگهداري شده 

در پارك پرديسان تهران به سمنان كردند. 
مأموران س��ازمان حفاظت محيط  زيست براي 
انتقال يوزپلنگ ه��اي نگهداري ش��ده از پارك 
پرديس��ان تهران به س��منان در اقدام��ي كاماًل 
غيرحرفه اي با شليك دارت بيهوش كننده حاوي 
مواد خطرناك، جان اين يوزهاي حفاظت شده را 

به خطر انداختند. 
 4ساعت تعقيب و گريز

ويدئوهاي منتش��ر ش��ده از نحوه بيهوش كردن 
يوزپلنگ ها براي انتقال نش��ان مي دهد مأموران 
محيط  زيست كه آموزش هاي الزم را نديده اند، به 
سمت يك يوز نگون بخت با دارت شليك مي كنند. 
ناتواني  اين مأموران در هدف گيري، حتي احتمال 
داشت كه آسيب جدي به اين جانور از ناحيه چشم 

يا اندام حياتي  آن بزند. 
اين افراد حدود چهار ساعت به تعقيب و گريز 
با يوزپلنگ هاي پارك پرديسان پرداختند ولي 
نتوانس��تند يوزها را بيهوش كنند. اين تعقيب  
و گريز طوالن��ي  در محوطه نگه��داري يوزها، 
باعث ايجاد اس��ترس در اين جانوران شده كه 
طبق گفته كارشناسان حيات وحش، مشكالت 
فراواني از جمله ضعف سيستم ايمني، مشكالت 
عضالني و ضعف در توليد مثل را در آنها موجب 

مي شود. 
 غذا در برابر قفس

از طرفي، دارت مورد اس��تفاده مأموران محيط  

زيست، حاوي پنج سي سي ماده خطرناك بدون 
مجوز از سازمان دامپزشكي به  نام »مدتوميدين« 
بوده كه در صورت اصابت به يوزها، مي توانس��ت 
منجر به كما، ايست تنفسي، ايست قلبي و نهايتاً 
مرگ شود. تزريق بيش از اندازه اين ماده، عوارضي 
چون نابينايي براي يوزها دارد، حتي بنا بر نقلي 
گروه اعزام كننده به مس��ئوالن پرديسان گفته  
بودند كه چند روز به هيچ كدام از يوزها غذا ندهيد 
تا گرسنه بمانند و سپس با قرار دادن غذا در قفس 

بتوانيم آنها را زنده بگيريم!
  جابه  جايي هماهنگ نشده

آنگونه كه ديده بان محيط  زيس��ت كش��ور افشا 
كرده اين گروه دوباره روز يك شنبه به پرديسان 
رفته و دوباره اقدام به پرتاب دارت بيهوش��ي به 
سمت يكي از يوزپلنگ ها كرده اند و پس از برمال 
شدن اين پروژه ، با استفاده از وانت نيسان حامل 
يك باكس غيراس��تاندارد فلزي، يوز را از تهران 

خارج كرده اند. 
بنا به اعالم مدير قرنطينه دامپزشكي تهران، اين 
جابه جايي غيرقانوني بوده و هماهنگ  نشده است 
و مجوزهاي الزم را از سازمان دامپزشكي كشور 
دريافت نكرده بود. پس از رس��انه اي ش��دن اين 
رفتار مأموران سازمان محيط  زيست، همزمان در 
روز يك شنبه 17فروردين، عيسي كالنتري رئيس  
سازمان محيط  زيست نامه اي مبني بر درخواست 

انتقال اين يوز به سازمان دامپزشكي نوشت!

 آخرين اميدهاي حفظ ذخيره ژنتيك
ايمان معماريان دامپزش��ك حيات وحش هم با 
اظهار نگراني از دنبال ك��ردن اين پروژه به روش 
غيرعلمي گفته است: »با اين دوز داروی در نظر 
گرفته ش��ده، در صورت اصابت دارت به دلبر يوز 
ماده، بدون تردي��د اين يوزپلنگ ارزش��مند به 
حالت كما مي رفته و دچار ايست قلبي و تنفسي 
در نهايت مرگ مي شده است. اين گروه برخالف 
وجود پروتكل هاي مربوط به يوزپلنگ هاي موجود 
در اسارت، در حال تالش براي زنده گيري به بهانه 
معاينات دوره اي به وسيله قفس هاي غيراستاندارد 

بودند.«
كوش��كي يوزپلنگي از خطه مياندشت خراسان 
شمالي است كه در سال 1396 در دوران رياست 
معصومه ابتكار بر س��ازمان محيط  زيست براي 
»احياي يوز ايراني« به تهران منتقل ش��د اما به  
دليل ضعف مديريت در سازمان محيط زيست، 
اكنون آخرين اميدهاي حفظ ذخيره ژنتيك اين 
گونه حيواني، يعني س��ه يوزپلنگ در اسارت در 
پارك پرديسان تهران )دلبر، كوشكي و ايران( در 

معرض خطر قرار گرفته  است. 
سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين نيز در 
جريان اجراي پروژه انتقال گورخرها به پارك ملي 
كوير، باعث مرگ پنج رأس گورخر رو به انقراض 
ش��د و تعداد ديگري از آنها نيز بعد از استقرار در 

محوطه قرنطينه  فرار كردند!

 رئيس جمه��ور در حكمي كريم همتي را براي مدت چهار س��ال به 
عنوان »رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران« منصوب 

كرد. 
 ستاد مركزي اطالع رس��اني داروها و س��موم دفتر نظارت و پايش 
مصرف فرآورده هاي سالمت سازمان غذا و دارو در اطالعيه اي نسبت به 
بروز مسموميت با قارچ هاي سمي هشدار داد. بر اساس اعالم سازمان 
غذا و دارو هزارو۵40 مورد در اثر مسموميت با قارچ هاي خودرو و سمي 
در سال 1396 به بيمارس��تان ها مراجعه كرده اند كه اين آمار در سال 
1397 به بيش از هزارو726 مورد و در نيمه نخست سال 1398 به 398 

مورد رسيده است. 
 معاون امور اقتصادي استاندار تهران گفت: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا 3۵هزار نفر در اس��تان تهران در س��امانه صندوق بيمه بيكاري 

ثبت نام كرده اند. 
 رئيس انجمن دكتراي علوم آزمايش��گاهى تش��خيص طبي ايران 
گفت: نزديك يك س��وم آزمايش��گاه هاي شبكه تش��خيص كرونا را 
آزمايشگاه هاي خصوصي تشكيل مي دهند و در چارچوب تعيين شده 
توسط وزارت بهداشت حتي با تعرفه نزديك به تعرفه دولتي فعاليت و 

همكاري مي كنند. 
 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران از بازنشستگي بيش از ۵ هزار 

فرهنگي در پايتخت، در سال جاري خبر داد. 
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تا زماني كه 
مجوز حضور دانش آموزان در كالس هاي درس و تضمين سالمت آنها را 

از ستاد ملي مبارزه با كرونا نگيريم، مدارس را داير نمي كنيم. 

محسن هاشمي:
ما شبيه رئيس جمهور نيستيم

جلسه برگزار مي كنيم!
 رئيس ش�وراي ش�هر ب�ا بي�ان اينك�ه معتق�دم صالح نيس�ت 
وقتي م�ا ٧0ه�زار نيرو در ش�هرداري داري�م و موظ�ف كرده ايم 
حداقل ي�ك س�وم حضور داش�ته باش�ند، ب�ه عن�وان نماينده 
م�ردم مج�ازي كار كني�م، گف�ت: م�ا ش�بيه رئيس جمه�ور 
نيس�تيم كه كس�ي ايش�ان را نمي بين�د، ماجلس�ه مي گذاريم. 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران در جريان بررسي پيشنهاد 
الهام فخاري عضو ش��ورا و 12تن ديگر مبني بر مجازي شدن جلسات 
صحن شوراي شهر پايتخت گفت: براي آنكه در شرايط بحراني، شورا 
امكان برگزار كردن جلس��ات به صورت مجازي را داشته باشد هيئت 
رئيسه شورا از طريق هيئت وزيران اين موضوع را پيگيري مي كند اما 

فعاًل طبق قانون ما بايد دو بار در ماه جلسه صحن داشته باشيم. 
وي افزود: پيشنهاد مي دهم كه چهار جلسه در هر ماه برگزار و جلسات 

فوق العاده مجازي برگزار شود. 
رئيس شوراي شهر تهران گفت: معتقدم صالح نيست وقتي ما 70هزار 
نيرو در شهرداري داريم و موظف كرده ايم حداقل يك سوم حضور داشته 

باشند به عنوان نماينده مردم مجازي كار كنيم. 
هاشمي با بيان اينكه خوب نيس��ت در اين دوره آنقدر محافظه كاري 
نسبت به خودمان داشته باشيم، تأكيد كرد: يك زماني هست به اجبار 
مي گويند اعضاي شورا انسان هايي وزين هستند و اگر مشكلي برايشان 
پيش بيايد كارهاي كشور زمين مي ماند و در نتيجه بايد قرنطينه شوند، 

مثل آقاي رئيس جمهور كه كسي ايشان را نمي بيند. 
در نهايت هم رئيس شورا پيشنهاد مجازي كردن را منتفي اعالم كرد و 

گفت، به روال گذشته جلسه برگزار خواهيم كرد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------
 شيما خدير توئيت زد:  ايران زير ش��ديدترين تحريم هاي تاريخ، 
درمان 4ميليون اتباع خارجي رو رايگان مي كنه، امريكا ثروتمندترين 
كشور جهان تجهيزات پزشكي همسايش كانادا رو مي دزده ! اينه تفاوت 

فرهنگ ايراني و غرب وحشي. 
-----------------------------------------------------

 ميثم بهراوش با انتشار اين اسكرين شات نوشت: دو پزشك 
فرانس��وي دارن در يك برنامه زنده تلويزيوني بح��ث مي كنن كه هر 
درمان جديدي براي  كرونا بايد اول در آفريقا آزمايش بشه، همانطور كه 
آزمايش درمان  ايدز اول روي كارگران جنسي انجام شد! بربريت برخي 
از اين پرچمداران سفيد آزادي و تمدن و حاميان حقوق بشر، در زمان 

بحران خوب مي زنه بيرون!
-----------------------------------------------------

 علي گراديان با انتش�ار اي�ن تصوير نوش�ت: اينجا پاركينگ 
الس وگاس حين شيوع ويروس كروناست كه به يك پناهگاه بي خانمان 
تبديل ش��ده، خ��ود امريكايي ها هم اين��و ننگ مي دونن ام��ا هنوزم 
غربزده هايي هستن كه از فرهنگ كشور نايس امريكا دم مي زنن و شدن 

كاسه ليس امريكا!
-----------------------------------------------------

 علي خليلي با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: از آغاز قرنطينه  
شهرها تو بريتانيا به دليل ويروس كرونا، فقط تماس هاي تلفني براي 
گزارش دادن خش��ونت خانگي، 2۵درصد افزايش داش��ته. تفاله هاي 
فارسي زباِن مزدوِر همين دولت، مي شينن توي BBC و من وتو و به ما 
سبك زندگي و مفاهيم فعال در خانواده رو مي فروشن. برخيمون هم 

مي خريم حتى ازشون! 
-----------------------------------------------------

 راضيه جباري با انتش�ار اي�ن عكس نوش�ت:  رئيس محترم 
صداوسيما مواظب باش��يد پخش س��ريالي كه بازيگر آن مدتي است 
كش��ف حجاب كرده اس��ت، عمليات مرموز و فتنه انگيز ستون پنجم 

فرهنگي دشمن نباشد!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

تقدير كميسارياي عالي حقوق بشر
سازمان ملل از تدبير قوه قضائيه

 اقدام قوه قضائيه در اعطاي مرخصي به زندانيان به دليل ش�يوع 
كرونا س�بب ش�د كميس�ارياي عالي حقوق بش�ر س�ازمان ملل 
از جمهوري اس�المي اي�ران به عنوان كش�وري نمون�ه در زمينه 
كاهش جمعيت زندان ها ب�راي مقابله با ش�يوع كرونا تقدير كند. 
ابتكار اعطاي مرخصي به حدود 100هزار زنداني به منظور جلوگيري 
از شيوع ويروس كرونا از جمله اقدام هاي كم نظير قوه قضائيه در سطح 
جهان است، تا جايي كه ميشل باچلت كميسر عالي حقوق بشر سازمان 
ملل متحد نيز به آن اذعان و از اقدام قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران 

تقدير كرده است. 
در بيانيه اخير كميس��ارياي عالي حقوق بشر س��ازمان ملل از جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان كشوري نمونه در زمينه كاهش جمعيت زندان ها 
براي مقابله با شيوع كرونا و تضمين حق سالمتي زندانيان ياد شده است. بر 
همين اساس، سخنگوي قوه قضائيه ايران درباره اعطاي مرخصي به زندانيان 
به دليل شيوع كرونا اعالم كرد: به لحاظ درك درست دستگاه قضا از شرايط 
موجود و برنامه سنواتي كه براي ايام نوروز داشتيم، بخشنامه رياست قوه 
قضائيه با ش��رايط خاصي براي اعطاي مرخصي به زندانيان واجد شرايط 

تصويب شد تا زندانيان واجد شرايط از اين مرخصي بهره مند شوند. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي در مورد اخبار مربوط به عدم ارائه مرخصي 
به زندانيان سياسي كه از آنها به عنوان »زنداني امنيتي« ياد مي شود 
نيز افزود: در اين بخش��نامه براي اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي 
پيش بيني هاي الزم به عمل آمده و صراحتاً اعالم مي كنم كه بر اساس 
آمار جمع آوري ش��ده، بي��ش از ۵0درصد از زنداني��ان امنيتي هم از 
مرخصي استفاده كرده اند و در مورد فضاسازي ای كه بعضاً انجام مي شد 
كه زندانيان امنيتي از اين مرخصي محروم هستند، بايد گفت كه اصال 

اينگونه نيست. 
گفتني است س��يامك مره صدق عضو كميس��يون بهداشت مجلس 
شوراي اسالمي هم در مورد اعطاي مرخصي از سوي رياست قوه قضائيه 
به 100هزار زنداني در جهت پيش��گيري از شيوع ويروس كرونا اظهار 
كرد: اين اقدام قوه قضائيه از هر نظر اقدام خ��وب و مثبتي بود و نقش 

مهمي در جلوگيري از شيوع كرونا داشت. 
ابهام 36درصدي افزايش كرايه تاكسي

اعضاي ش�وراي ش�هر تهران با افزايش 25 درصدي ن�رخ كرايه 
تاكس�ي در اس�فند س�ال گذش�ته موافقت كردند اما شنيده ها 
حاكي است دولت خواس�تار اصالحاتي در اين زمينه شده و هنوز 
تكليف افزايش نرخ مشخص نيست. بر اين اساس معاون عمراني 
فرمانداري ته�ران اعالم ك�رد: با توجه ب�ه اعت�راض فرمانداري 
تهران به مصوب�ه افزايش نرخ خدمات و اصرار ش�وراي ش�هر به 
اين مصوبه موضوع در هيئت حل اختالف رس�يدگي خواهد شد. 
در روزهاي پاياني سال 98 اعضاي ش��وراي شهر افزايش 11درصدي 
نرخ كرايه تاكسي را براي سال 98 تصويب كردند و قرار شد اين افزايش 
11درصدي تا پايان سال گذش��ته اجرا ش��ود، دليل اين تصميم هم 

افزايش بهاي سوخت اعالم شد. 
عليرضا قنادان مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران در 
اين باره گفت: به دليل افزايش نرخ سوخت اين تصميم گرفته شد. در 
مصوبه سال 98 افزايش نرخ كرايه تاكسي منوط به افزايش نرخ انرژي 
بود و با توجه به افزايش نرخ بنزين، نرخ كرايه تاكسي هم بايد افزايش 
مي  يافت اما اين امر صورت نگرفت تا اينكه در روزهاي پاياني سال اين 
مصوبه را به شورا آورديم و البته دولت اجازه اين كار را داده است. قنادان 
معتقد بود كه در حق رانندگان تاكسي اجحاف شده و آنها در اين مدت 
۵0درصد افزايش نرخ را از جيب خودشان پرداخت كرده اند و ما بايد به 

اين قشر از جامعه كمك كنيم. 
بعد از تصويب اعضاي شوراي شهر بالفاصله فرمانداري تهران واكنش 
نشان داد و هر گونه افزايش را غيرقانوني دانست و تأكيد كرد كه هيچ 
افزايش كرايه تا پايان س��ال جاري نخواهيم داشت و شوراي شهر بايد 
در اين باره تأييديه فرمانداري را اخذ كند و حتم��اً با اين افزايش نرخ 

موافقت نمي شود. 
عليرضا قنادان مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهر تهران در اين باره 
گفت: در 9 روز پاياني سال نرخ كرايه تاكسي افزايش نيافت اما از مهلت 
زماني كه اليحه را به فرمانداري ارسال كرده ايم مهلت قانوني به اتمام 

رسيده و آنها هم با مصوبه افزايش 11 درصدي مخالفت نكرده اند. 
وي گفت: هنوز تكليف افزايش نرخ 2۵ درصدي كرايه تاكسي مشخص 

نيست و در بالتكليفي است. 
با وجود اينكه اعضاي شورا 11 درصد به نرخ كرايه تاكسي در سال 98 
اضافه كردند و اگر 2۵ درصد هم در سال جاري به نرخ ها اضافه شود در 

واقع نرخ كرايه تاكسي در سال 99، 36 درصد افزايش مي يابد. 
 همچنين غالمحس��ين آرام معاون عمراني فرمان��داري تهران درباره 
افزايش كرايه هاي حمل و نقل عمومي اظهار داشت: در اليحه بودجه 
شهرداري تهران كه در روزهاي پاياني سال 98 به فرمانداري تهران و 
كميته انطباق ارسال شد، تبصره اي آوردند كه نرخ خدمات عمومي در 

آن ديده مي شد. 
وي بيان داش��ت: در اين تبصره افزايش كرايه تاكسي، مترو، اتوبوس، 
بليت مراكز تفريحي و گردش��گري و ديگر خدماتي كه ش��هرداري به 
شهروندان ارائه مي دهد، مطرح شده بود كه فرمانداري تهران و كميته 
انطباق به كليات اين طرح اعتراض كرد و مطرح ش��د كه اين موارد به 

صورت مجزا مصوب و به فرمانداري ارسال شود. 
معاون عمراني فرمانداري تهران اظهار داشت: شوراي شهر تهران نيز 
اصرار بر مصوبه خود داشت و در نهايت فرمانداري اين مصوبه را    به هيئت 
حل اختالف ارسال كرد و در مهلت قانوني بايد در اين خصوص هيئت 

حل اختالف تصميم نهايي را    بگيرد. 
آرام اضافه كرد: حداقل تا دو ماه ابتداي سال افزايش كرايه حمل و نقل 
عمومي اجرايي نخواهد شد و بعد از بررسي ها نسبت به افزايش كرايه ها 

اقدام مي كنيم. 


