
عادي ش�دن ويروس كرونا براي مردم و حتي 
برخي از مسئوالن موجب شده تا روند افزايش 
مبتاليان به اين بيماري رشد صعودي يابد. روز 
گذشته هم با شناس�ايي2هزارو 886 مبتالي 
جديد ب�ه وي�روس كرون�ا، مجم�وع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۱6۷ هزار و ۱۵6 نفر رسيد. 
از اين تعداد ۱2۹ ه�زار و ۷۴۱ نف�ر از بيماران، 
بهبوديافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند 
و 8 ه�زار و ۱۳۴ نفر هم جان خود را از دس�ت 
داده اند.  با تمام اينها در تعطيالت نيمه خرداد 
هم همچ�ون تعطي�الت عيد فطر، بس�ياري 
از م�ردم دل به دريا زده و بار س�فر بس�تند 
و بس�ياري از جاده هاي كش�ور ب�ه خصوص 
جاده هاي شمالي ترافيك سنگيني را تجربه 
كردند. اثر بي توجهي مردم و دستورالعمل هاي 
بهداشتي و سفرهايي كه در تعطيالت عيد فطر 
انجام شد، در چند روز اخير با افزايش تعداد 
مبتاليان به بيماري كرونا خودش را نشان داد. 
طي يكي دو هفته آين�ده هم بايد منتظر آثار 
سفرهاي گسترده تعطيالت نيمه خرداد باشيم. 
حاال حتي رئيس جمهور هم به نگراني وزير بهداشت 
از عادي ش��دن كرونا ب��راي م��ردم و عدم رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي واكنش نشان داده و با 
تأكيد بر لزوم جدي گرفتن اخطارها و هشدارهاي 
مس��ئوالن براي پيش��گيري از اوج گيري مجدد 
بيماري هشدار داده است؛ چنانچه در هر بخشي از 
كشور هشدارها جدي گرفته نشود و شيوع بيماري 
دوباره اوج بگيرد، مسئوالن ناگزير از بازگرداندن 
محدوديت ها خواهند بود. وي همچنين در تماس 
تلفني با وزير صمت از وي خواس��ت توليد كافي 
و توزيع دقيق ماس��ك را در صدر توجه خود قرار 

دهد. 
چند روزي مي ش��ود تعداد مبتاليان به ويروس 
كرونا از مرز 3 هزار نفر عبور كرده است. هر چند روز 
گذشته تعداد مبتاليان كاهش اندك داشت و به زير 
3 هزار نفر رسيد، اما روند افزايشي بيماران ناشي از 
ويروس كوويد ۱۹ در كشور كامالً محسوس است. 
ش��ايد اصلي ترين دليل افزايش تعداد مبتاليان 
عادي ش��دن ويروس كرونا براي مردم و برخي از 
مسئوالن و برخي بازگشايي هاي بدون برنامه باشد. 
اگرچه روند بازگش��ايي ها همچنان ادامه دارد و 
چالش هاي اقتصادي و تحريم در كنار فعاليت هاي 
اين ويروس موجب ش��ده تا برخي از بازگشايي ها 
ناگزير به نظر برس��د، اما به طور يقين مي توان در 
اين شرايط از سفرهاي تفريحي چشم پوشي كرد. با 
وجود اين ترافيك سنگين و نيمه سنگين جاده هاي 
كشور به خصوص جاده هاي شمالي و يكطرفه شدن 
جاده چالوس و جاده هراز در تعطيالت نيمه خرداد 
نشان از اين دارد كه مردم كرونا را جدي نگرفته اند!
  نگراني از موج هاي بع�دي كرونا و تكرار 

تجربه آنفلوآنزاي اسپانيايي
از همان ابتداي شروع ويروس كرونا صحبت هايي 
درباره ام��واج دومي��ن بيماري مطرح مي ش��د.  
همه گي��ري آنفلوآنزاي اس��پانيايي كه از س��ال 
۱۹۱۸ تا سال ۱۹۲۰ ميالدي ادامه داشت، ۵۰۰ 
ميليون يعني چيزي ح��دود ۲۷ درصد جمعيت 
جهان را مبتال كرد و به عنوان يكي از مرگبارترين 

همه گيري هاي تاريخ بش��ر، ۱۰۰ ميليون قرباني 
برجاي گذاش��ت. موج اول آنفلوآنزاي اسپانيايي 
در بهار ۱۹۱۸ شروع شد، اما موج دوم همه گيري 
كه در پاييز و زمستان ۱۹۱۸ شروع شد، بيشترين 
مرگ وميرها را باعث شد و ظاهراً ويروس آنفلوآنزاي 
عامل اين شيوع به شكل مرگبارتري جهش پيدا 
كرده بود. شايد ش��رايط جنگي هم در انتشار اين 
شكل مرگبارتر ويروس نقش داشت. آنفلوآنزاي 
اسپانيايي موج هاي س��وم و چهارمي هم داشت 
كه كمتر مرگبار بودند و اين همه گيري جهاني تا 

۱۹۲۰ به طول انجاميد. 
حاال هم زمزمه هايي از آغاز موج دوم شيوع ويروس 

كرونا به گوش مي رسد. 
   نگراني ها از وقوع موج دوم ويروس كرونا

افزايش مبتاليان به وي��روس كرونا طي روزهاي 
اخير به موج دوم ش��يوع اين بيماري نسبت داده 

مي شود. 
به طور مثال، مينو محرز، متخصص بيماري هاي 
عفوني و عضو ستاد ملي مقابله با كرونا درباره موج 

دوم شيوع كرونا در تهران هشدار مي دهد. 
به گفته وي آمار مراجعان نس��بت به گذشته به 
خصوص در بيمارس��تان امام )ره( ك��ه معيار ما 
بوده بيشتر شده است و با باز شدن اماكن عمومي، 
رستوران ها و. . . انتظار افزايش تعداد مبتاليان را 
داريم. از طرفي به علت اينكه مردم در اين چند وقت 
فاصله گذاري هاي فيزيكي را كاماًل رعايت كردند، 

آمار مبتاليان پايين تر آمده بود، اما در حال حاضر 
برخي مردم فكر مي كنند كه كرونا تمام شده است و 
به زندگي عادي خود برگشتند، اما مي توان گفت كه 

موج جديدي از شيوع كرونا آغاز شده است. 
  سخنگوي وزارت بهداشت: همچنان در 

موج اول شيوع كرونا هستيم
دكتر كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت 
معتقد است موج دوم ويروس كرونا در كشور رخ 
نداده و ما همچنان در موج اول اين بيماري هستيم 
و در هفته هاي اخير در نمودار روي افول قرار داريم. 
البته با توجه به اينكه اعداد خام است، تحليل هايي 
وجود دارد. ب��ه گفته وي ام��روز ۸۵ درصد موارد 
خفيف و حتي ب��دون عالئ��م را هم شناس��ايي 

مي كنيم، بنابراين خيز بيماري را شاهد نيستيم. 
 وي درباره وضعيت ش��يوع اين ويروس در نقاط 
مختلف كشور مي گويد:» وضعيت استان خوزستان 
از نظر شيوع كرونا همچنان قرمز است. استان هاي 
هرمزگان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، بوشهر و 
آذربايجان هاي شرقي و غربي در وضعيت هشدار 

قرار دارند.«
بنا به تأكيد جهانپور در ۲۴ ساعت گذشته در ۱3 
استان هيچ موردي از فوتي گزارش نشده و در پنج 
استان فقط يك مورد فوتي بر اثر كوويد۱۹ گزارش 

شده است. 
سخنگوي وزارت بهداشت درباره اينكه در دنيا براي 
فعاليت هاي ورزشي سردرگمي وجود دارد و به نظر 

مي رس��د هنوز جمع بندي الزم صورت نگرفته، 
مي افزايد:» اين بيماري جديد است و تجربه بشر هم 
محدود، به همين دليل نسخه واحدي در دنيا براي 
بازگشايي وجود ندارد، اما آنچه اتفاق افتاده اينكه 
ما جزو نخستين كشورهايي هستيم كه پروتكل 
بهداشتي را براي بازگشايي تهيه و ابالغ كرده ايم.«

جهانپور خاطرنش��ان مي كند:» استنباط ما اين 
اس��ت كه مي توان اين روند را انجام داد، اما هر گاه 
احساس ش��ود خطراتي متوجه ورزش��كاران يا 
مقامات برگزاري است يك قدم بازگشت به عقب 
خواهيم داش��ت. پروتكل هاي بهداشتي موجود 
است، اگر اتفاق غيرمترقبه اي نيفتد براي بازگشايي 
سالن ها در مناطق سفيد و در همه رشته ها مشكلي 

نخواهيم داشت.«
س��خنگوي وزارت بهداش��ت در پيام توييتري از 
بازگشايي اماكن و مراكز فرهنگي و هنري تا اواخر 

خرداد به شرط ثبات شرايط خبر داد. 
به گفته وي اگر در شيوع بيماري كوويد_۱۹ اتفاق 
جديدي نيفتد و روند افول يا ثبات موج اول ابتال 
ادامه يابد به احتمال زياد مراكز فرهنگي تا پايان 

خرداد بازگشايي مي شود. 
   6ميليون و ۷۰۴ هزار كرونايي در جهان

تاخت و تاز ويروس كوويد ۱۹ در دنيا هم با سرعتي 
بيش از پيش ادامه دارد، به گونه اي كه مبتاليان به 
اين ويروس به مرز ۷ ميليون نفر نزديك مي شوند. 
آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل متحد، كوويد 
۱۹ را بزرگ ترين بحران سالمت عمومي در نسل 
ما دانست و با تأكيد بر اينكه تا كنون واكسني براي 
اين ويروس وجود ندارد، توليد واكسن كوويد ۱۹ 
را به تنهايي كافي ندانست و گفت: ما به همبستگي 
جهاني نياز داريم تا مطمئن شويم كه هر شخصي 

در هر جا، به اين واكسن دسترسي دارد. 
به گزارش پايگاه اينترنتي ورلد مترز اينفو، شمار 
مبتاليان ويروس كرونا در جه��ان به 6 ميليون و 
۷۰۴ هزار و ۱۴ تن و ش��مار جانباختگان به 3۹3 
هزار و ۲33 تن افزايش يافته اس��ت. براساس اين 
آمار، 3 ميليون و ۲۵۲ هزار و ۵6۲ تن در جهان از 

اين بيماري بهبود يافته اند. 
كشور امريكا با بيشترين تعداد مبتاليان در جهان با 
افزايش ۲۲ هزار و ۲6۸ مبتال در ۲۴ ساعت گذشته، 
به مجموع يك ميليون و ۹۲۴ ه��زار و ۵۱ مبتال 
رسيده است؛ تاكنون ۱۱۰ هزار و ۱۷3 امريكايي 

مبتال در اين كشور جان خود را از دست داده اند. 
كش��ور برزيل كه بعد از امريكا در رده دوم جهان 
قرار دارد، با افزاي��ش 3۱ هزار و 3۰۸ مبتال در ۲۴ 
ساعت گذشته، به مجموع 6۱۵ هزار و۸۷۰ مبتال 
رسيده است؛ در اين كشور تعداد 3۴ هزار و 3۹ نفر 

جان خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست داده اند. 
روسيه به عنوان سومين كشور جهان، با افزايش ۱۷ 
هزار و 3۸۵ مبتال در ۲۴ ساعت گذشته، به مجموع 
۴۴۱ هزار و ۱۰۸ مبتالرسيده است؛ تاكنون ۵ هزار 

و 3۴۸ روسي جان خود را از دست داده اند. 
كشورهاي اسپانيا، انگليس، ايتاليا، هند و آلمان نيز 
به ترتيب با ۲۸۷ ه��زار و ۷۴۰، ۲۸۱ هزار و 66۱، 
۲3۴ هزار و ۱3، ۲۲6 ه��زار و ۷۷۰ و۱۸۴ هزار و 
۹۲3 مبت��ال در رده هاي چهارم تا هش��تم جهان 

قرار گرفته اند. 
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مدير فني آمدنيوز اعتراف كرد كه به دستور روح اهلل زم قرار بود براي زدن يك پايگاه سپاه ۵۰۰ هزار دالر دريافت كند

زدن پايگاه سپاه در ازاي 500 هزار دالر !

باز اوج گیری متقلبانه کرونا
روحاني: اگر هشدارها جدي گرفته نشود و شيوع بيماري دوباره اوج بگيرد، مسئوالن ناگزير از بازگرداندن محدوديت ها خواهند بود

در تازه تري�ن دادگاه روح اهلل زم، مدي�ر 
رس�انه آمد ني�وز از ارتباط�ات او ب�ا هنگامه 
ش�هيدي )تجديدنظرطلب زنداني( و شادي 
صدر)ض�د انق�الب خارج نش�ين( مطالب�ي 
مط�رح و مش�خص ش�د مته�م از هنگام�ه 
ش�هيدي براي ام�ورات آمدني�وز پول قرض 
گرفته است. همچنين مشخص شد كه روح اهلل 
زم ب�ه مدير فني رس�انه اش پيش�نهاد  زدن 
يك سري مكان هاي حساس كشور را داده بود!

پنجمين جلسه محاكمه روح اهلل زم در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب اسالمي تهران سه شنبه گذشته به 

رياست قاضي صلواتي برگزار شد. 
  خواستگاري روح اهلل از هنگامه

قاضي صلواتي در ابتداي جلس��ه دادگاه ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره امام خميني و شهيدان 
به ويژه سردار شهيد حاج قاسم سليماني خطاب 
به متهم عنوان كرد: » خانم هنگامه شهيدي با شما 
همكاري داشته و در ارتباط با اين موارد محكوم 
شده و حكم وي نيز قطعي است، خانم شهيدي 
در چه مقطع زماني با شما همكاري داشته و در 

چه زمينه هايي بوده است؟«
روح اهلل زم پاسخ داد: »كمك فكري نمي داد،اما 
زياد صحبت مي كرد مثاًل راجع به فردي صحبت 
كرده بود كه خ��ارج از اي��ران كارش را پيگيري 
مي كرد و نام او شادي صدر بود كه من ۱۰ بار با او 

تماس گرفتم.«
رئيس دادگاه ضم��ن قرائت اظه��ارات هنگامه 
شهيدي در خصوص ارتباط وي با متهم زم گفت 
كه در اظهارات وي آمده است: »با زم از خرداد سال 
۹۵ ارتباط داشتم و به من عالقه پيدا كرد و از من 
خواستگاري كرد. او از من خواست از كشور خارج 
شوم و اين موضوع مربوط به زماني بود كه هدايت 
آقايي از من جدا شده بود. روح اهلل مرا در جريان 
خيلي از چيز ها قرار مي داد و بعد از فوت تاجيك 
تنها ش��ده بود و به من اعتماد داش��ت. من اگر 

مي خواستم مي توانستم روح اهلل زم را در چنگ 
خود بگيرم. او به من اعتم��اد دارد و هر خبري را 
كه بگويم كار مي كند. فرانسه به او اسلحه داد، من 

روح اهلل را ۹ ماه باال و پايين كردم.«
  موشك ساز دهه هفتادي

زم هم گفت: » ما در بازداشت س��وم با هم دعوا 
كرديم، سه، چهار ماه قبل از بازداشت ارتباط من 
با او قطع شد.« رئيس دادگاه در ادامه از متهم زم 
پرس��يد: » توانا محمدي را مي شناسيد؟ در چه 
زمينه اي با او همكاري داشتيد؟ اظهاراتي عليه 

شما دارد؟«
متهم پاسخ داد: بله مي شناسم. 

قاضي از مأموران خواس��ت توان��ا محمدي را به 
دادگاه بياورند. 

پس از حضور توانا محم��دي در دادگاه،  قاضي 
صلواتي از او خواست خود را معرفي كند. 

وی گفت: » توانا محمدي هستم. متولد ۲ تير ۷۴ 
و مدير فني رسانه ضد انقالب و معاند آمدنيوز. با 

احتساب مدتي كه حبس هستم حدود پنج سال 
است كه با روح اهلل زم و آمدنيوز در ارتباط بوده ام 

و همكاري هاي زيادي داشته ايم.«
رئي��س دادگاه از توان��ا محم��دي خواس��ت 

همكاري هاي خود را با متهم زم شرح دهد. 
  هدف گيري 2 ميليون دالري

وي با بيان اينكه به دس��تور روح اهلل زم قرار بود 
براي زدن يك پايگاه س��پاه به صورت آزمايشي 
۵۰۰ ه��زار دالر و پس از آن ب��راي بقيه جا ها ۲ 
ميليون دالر دريافت كنم، گفت: » من يك دوست 
امريكايي داشتم كه با او در وب آشنا شده بودم. او 
مي توانست پاسپورت امريكايي و انگليسي درست 
كند. روح اهلل زم از اين طريق از من خواست براي 

او پاسپورت امريكايي درست كنم.«
محمدي پاسخ داد: »من توانايي ساخت موشكي 
كه ردگيري نشود و بتوانم آن را جايي بزنم ندارم، 
قصد داشتم پول از او بگيرم و بعد بگويم بازداشت 

شدم كه بيخيال من شود.«

محمدي در پايان اظهارات خود گفت: » خواسته 
روح اهلل زم س��اخت پهپاد و موشك و  استفاده از 

آنها برای زدن به مراكز حساس كشور بود.«
رئيس دادگاه خطاب به متهم زم گفت: » پيرامون 
اظهارات آق��اي توان��ا توضيحات خ��ود را ارائه 

دهيد.«
  حمله موشكي به پادگان

زم هم پاسخ داد: »به اين فرد اعتماد كامل نداشتم 
و با او در تماس بودم، وقتي صفحه اول آمدنيوز در 
اينستاگرام با 3۰۰ هزار عضو هك شد، او با ادمين 
تماس گرفت و گفت مي توانم صفحه را برگردانم. 
از او پرسيدم كي هس��تي؟ گفت كرد هستم. با 
جوانمردي)خبرنگار سابق صداي امريكا( موضوع 
را چك كردم، جوانمردي گفت قابل اعتماد است 
و با من كار مي كند. من هم پسورد و رمز صفحه 
را به توانا دادم. در مورد قضيه موشك و پهپاد بايد 
بگويم توانا يك فيلم برايم فرستاد و گفت فالن 
چيز را درس��ت كردم تا جا هاي��ي را بزنم. به من 
گفت مي خواهد پادگاني را بزن��د كه نام آن را به 
خاطر ندارم. گفتم پادگان مي زني، از كسي هم 
پولي مي گيري؟ پاسخ داد پولي نمي گيرم، اما اگر 
اسپانسر باشد مي توانم بزنم. من هم نيت اين كار 
را نداشتم مي خواستم او را محك بزنم و ببينم تا 

كجا مي تواند پيش برود.«
  ازدواج با جن!

متهم زم افزود: » در سال ۹۵ يا اوايل ۹6 بود كه 
با توانا ارتباط داش��تم اين ارتباط ادامه داشت تا 
اينكه يك روز گفت من با يك جن ازدواج كردم، 
بعد عاشق دختر ديگري ش��دم و آن جن من را 
بيچاره كرد. با او چت مي ك��ردم و اين چيز ها را 

مي گفت.«
در نهايت قاضي صلواتي ختم جلسه را اعالم كرد 
و گفت: جلسه بعدي متعاقباً اعالم مي شود و در 
آن جلسه دفاعيات وكيل و آخرين دفاع از متهم 

اخذ خواهد شد. 

  يك متخصص تغذيه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
با بيان اينكه مصرف آب منجمد شده در ظروف يكبار مصرف و به صورت 
تدريجي باعث مخاطرات جدي براي سالمت مي شود، گفت: آب منجمد كه 
به تدريج آب شود و مصرف مي كنيم، خطر بروز برخي سرطان ها را افزايش 
مي دهد؛ در نتيجه بهتر است هنگام تشنگي آب درون يخچال مصرف شود 

و از مصرف آب منجمد در ظروف يكبار مصرف خودداري شود. 
  معاون آموزشي وزارت علوم گفت: همه ترم هاي تحصيلي دانشگاه ها از 

مهرماه شروع مي شود. 
  معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ضمن تشريح وضعيت غلظت 
چربي خون ايرانيان گفت: »چربي خون باال« و »فشار خون باال«، نقش 
بسيار اساس��ي در وقوع بيش از ۴۰ هزار مرگ زودرس ) زير ۷۰ سال( و 

حدود ۱۰ هزار مرگ خيلي زودرس )زير ۵۰ سال ( در ايران دارد. 
  س��خنگوي آموزش  و  پرورش ش��هر ته��ران گفت: در پاي��ه نهم كه 
دانش آموزان بحث انتخاب رش��ته را دارند و پاي��ه دوازدهم كه موضوع 
امتحان نهايي و گرفتن ديپلم است، مقرر شد آزمون ها به شكل حضوري 

برگزار شود. 
  رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گفت: براساس 
اعالم شهرداري تهران طي دو ماهه اول۲ هزارو۵۰۰ ميليارد تومان به دليل 
شرايط كرونايي بودجه پيش بيني شده محقق نشده كه بايد تالش كنيم با 

درآمدهاي جايگزين كسري بودجه را جبران كنيم. 
  سميه رفيعي، نماينده مجلس در واكنش به مصوبه جديد هيئت دولت 
مبني بر اينكه مواليد جديد صرفاً با تأييد وزارت تعاون و در صورت وجود 
منابع به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه ها مش��مول دريافت يارانه 
خواهند بود، اظهار كرد: مسئله جمعيت يكي از موضوعات استراتژيك نظام 
جمهوري اسالمي است و به اين دليل، دولت ها حق ندارند با نگاه كوتاه مدت 

به اين موضوع نگاه كنند. 
  مينو محرز، عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يادآوري اينكه ويروس كرونا از طريق 
مخاط بيني، چشم و دهان منتقل مي شود، گفت: عينك به دليل فاصله اي 

كه با چشم دارد، منتقل كننده ويروس كرونا نيست. 

 ۷۰ هزار سیم کارت مزاحم پیامكي 
در ۳ ماه قطع شد

رگوالتوري در عرض س�ه ماه گذش�ته بيش از ۷۰ هزار سيم كارت 
مزاحم پيامكي را مسدود كرده است. 

در حالي كه تا پايان سال ۹۸ آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي از قطع بيش از ۲۴۰ هزار سيم كارت مزاحم پيامكي حكايت 
داشت هم اكنون با تس��ريع اين روند، در كمتر از سه ماه گذشته، اين 

آمار به قطع 3۱۰ هزار سيم كارت منجر شده   است. 
برخورد با موضوع تبليغات پيامكي از حدود ۱/۵ س��ال گذش��ته در 
قالب مسدود سازي سيم كارت هاي ش��خصي كه پيامك هاي مزاحم 
تبليغاتي ارسال مي كنند، دنبال مي ش��ود و تا پايان سال ۹۸ سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حدود ۲۴6 هزار سيم كارت را به 

اين دليل مسدود كرد. 
گفتني اس��ت اگر چه بيش از 3۱۰ هزار س��يم كارت تاكنون به دليل 
اين تخلف مسدود شده است، اما ش��واهد نشان مي دهد كه مشتركان 
تلفن همراه همچن��ان از درياف��ت پيامك هاي تبليغاتي ناخواس��ته 

گاليه مندند. 
كاربراني كه از دريافت پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي شخصي 
براي آنها ارسال مي شوند، ناراضي هستند، مي توانند از طريق سامانه 
دستوري »# ۸۰۰ *« شماره هايي كه اين پيامك ها را ارسال كرده اند، 

به رگوالتوري اعالم كنند. 
به گزارش خبرگ��زاري مهر، مطابق ب��ا آمار رگوالتوري، بيش��ترين 
اعتراض��ات از پيامك ه��اي تبليغات��ي مربوط به پيامك هايي اس��ت 
 كه از س��مت س��يم كارت هاي ش��خصي و به ص��ورت انبوه ارس��ال 

مي شود. 
از آنجاي��ي كه از اين س��يم كارت ها تنها ب��راي ارس��ال پيامك انبوه 
استفاده ش��ده و س��رويس ديگري از آن فعال نيس��ت، اي��ن تخلف 
بر مبناي حج��م زي��ادي از پيامك ك��ه از طريق اين س��يم كارت ها 
ارسال مي ش��ود، قابل شناس��ايي اس��ت. به همين دليل رگوالتوري 
از مش��تركاني كه اي��ن پيامك ه��ا را دريافت مي كنند، خواس��ته كه 
 از طريق كد دس��توري، مش��خصات اين س��يم كارت هاي مزاحم را 

گزارش دهند. 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آذرماه ۹۸ وعده تشديد 
برخورد با افرادي را داد كه با ش��ماره هاي ش��خصي اقدام به ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم مي كنند و اعالم كرده بود كه تصميم دارد 
تمام سيم كارت هاي متعلق به مشتركي را كه از سيم كارت خود براي 
ارسال پيامك هاي مزاحم استفاده مي كند، غيرفعال كند. البته به نظر 

مي رسد اين روش فعاًلً اجرايي نشده است. 
مش��تركان موبايل همچنين مي توانند با ش��ماره گيري كد دستوري 
ستاره هشتصد مربع )#۸۰۰*( نس��بت به درخواست قطع سرويس 

پيامك هاي انبوه تبليغاتي خود اقدام كنند. 
در اين سامانه عالوه بر امكان درخواست براي قطع خدمات و تبليغات، 
گزينه اي ني��ز براي تبلي��غ از خط ش��خصي وجود دارد ك��ه كاربر با 
واردكردن ش��ماره موبايلي كه از آن پيامك دريافت مي كند مي تواند 
آن را گزارش داده تا رگوالتوري نسبت به مس��دود كردن آن شماره 

اقدام كند. 

حسین سروقامت

كرونا امتحان الهي است؟ شايد؛
فرستاده خداست؟ شايد!

هرچه هس�ت، هش�دار اس�ت و زنگ خطر، براي انسان هاي 
 غفل�ت زده اي ك�ه ش�ايد م�رگ اندك�ي آن�ان را ب�ه خ�ود 

آورد!
اين نخس�تين بار نيس�ت كه خداوند بندگان خ�ود را امتحان 
مي كند، اما نخس�تين بار اس�ت كه در همه دني�ا مراكز علمي 
تعطيل مي ش�وند، مرزها بسته مي ش�وند، در مساجد و مراكز 
مذهبي قفل مي شود، نمازجمعه و جماعات برچيده شده، حتي 

طواف خانه خدا تعطيل مي شود!
گذشتگان گاه چنين عبرت هايي را به ُس�خره گرفته، گرفتار 

قساوت شده و از رحمت الهي دور مي شدند. 
ما ملت عصر آگاهي چنين نكنيم!

۳8
بالگردها در آتش مي سوزند !

 خسارات زيستي آتش سوزي ها از زلزله هم 
بيشتر شده است

هزاران هكت��ار از جنگل هاي خائيز در آتش س��وزي س��وخت، ۵۵۰ 
اصله درخت خرما در دلگان طعمه حريق ش��د، آتش سوزي در مزارع 
سرپل ذهاب، آتش در اطراف درياچه خليج فارس تهران، آتش سوزي 
در ارتفاعات باش��ت و صد ها خبر ديگر از آتش س��وزي هاي عمدي و 
غير عمدي در صدر اخبار رسانه هاي خبري و شبكه هاي اجتماعي قرار 
گرفته است. ۱6 خرداد روز جهاني محيط زيس��ت بود و در همين ايام 
آتش به جان طبيعت افتاده است، هميشه در بحران هستيم و مديريت 
هم نداريم ! با وجود مديريت بحران و وجود بخش هاي اطفاي حريق در 
دستگاه ها و ارگان ها، آتش سوزي ها در كشور عالوه بر به جا گذاشتن 
خسارت هاي مالي فراوان به محيط زيست، خسارت هاي سنگين ديگري 

هم وارد آورده است. 
 متأسفانه تعداد و ش��دت آتش س��وزي ها به حدي زياد شده است كه 
خس��ارت هاي زيستي آتش س��وزي ها چندين برابر خس��ارت زلزله و 
سيالب شده اس��ت. ناكارآمدي و بي توجهي به مديريت بحران سبب 
شده است در نبود آمادگي و تجهيزات اطفاي حريق، آتش همه چيز را 
ببلعد. در آتش سوزي ها عالوه برجنگل ها و مراتع هزاران جاندار هم به 
زغال تبديل شده اند. نه دستگاه و مسئولي است كه پاسخگو باشد و نه 
اقدام چشمگيري براي پيشگيري انجام مي شود و اين سرمايه های ملي 

در ناكارآمدي ها هستند كه به دود و خاكستر تبديل مي شوند. 
 روز گذشته، روز محيط زيست و آغاز هفته گراميداشت محيط زيست در 
كشور بود. ايران در كانون زلزله قرار دارد و هر ساله خسارت هاي فراواني 
به شهرها و روس��تا ها وارد مي شود، اما حاال با ش��دت گرفتن آتش در 
مناطق جنگلي و مراتع همه چيز در آتش مي سوزد و به خاكستر تبديل 
مي شود. نبود مديريت كارآمد در حوزه هاي مديريت بحران و انسجام 
نداشتن دستگاه هاي متولي براي حفاظت از منابع كشور، سرمايه هاي 
ارزشمند كشور را به خاكستر تبديل مي كند. با شدت گرفتن آتش در 
منطقه اي مسئوالن مربوطه پس از چند روز به خود آمده، تازه به فكر 
خاموش كردن آتش مي افتند. آتش به هيچ چيزي رحم نمي كند و هر 

آنچه را در جلو و اطراف خود دارد، به خاكستر تبديل مي كند. 
    مسائل ميان بخشي بهانه اي براي گسترش آتش 

آتش چه عمد و چه غيرعمد واقعيتي اس��ت كه در كش��ور ما در حال 
گسترش اس��ت،اما متأس��فانه به رغم اينكه آتش هر ساله در كشور به 
وقوع مي پيوندد، دستگاه  هاي متولي همواره در خواب غفلت هستند و 
با هر حادثه اي غافلگير مي شوند. نبود و كمبود تجهيزات و سيستم هاي 
اطفاي حريق هم بر شدت و ميزان آتش سوزي ها افزوده است و اين روند 

هر ساله ميليارد ها خسارت برجا مي گذارد. 
مسئوالن با آتش سوزي هاي هر س��اله به عنوان حوادث جديد الوقوع 
برخورد مي كنن��د. آتش به ج��ان طبيعت مي افتد، ولي مس��ئوالن و 
دستگاه ها در گير و دار مسائل بين بخش��ي نمي توانند بحران آتش را 
مديريت كنند. اگر مديريت بحران در كش��ور وجود دارد و ساختار آن 
تعريف شده است، درگيري هاي بين بخشي و پاسكاري و دير جنبيدن 
همه س��اله چه توجيهي مي تواند داش��ته باش��د؟! و البته اگر ساختار 
منسجمي تعريف نشده است كه بايد به حال مديريت بحران در كشور 

گريست. 
به تجربه ثابت شده است ساختارهاي مديريت بحران در كشور بسيار 
كند و الك پش��تي عمل می كند و نتايج به دس��ت آمده نيز با توجه به 

وسعت هاي آتش سوزي ها قابل قبول نيست. 
پرداخت نكردن هزينه هاي س��وخت بالگرد ه��ا، بي توجهي به تأمين 
هزينه هاي خريد بالگرد توسط دستگاه هاي متولي و نبود پايگاه هاي 
چند منظوره امداد و اطفا   و مس��ائلي چنين بديهي از اين دست سبب 
شده است تا هر ساله پول خريد چندين فروند بالگرد، در مراتع و جنگل 

به دود و خاكستر تبديل شود. 
   تجهيزات امداد اطفاي حريق كشور به روز نيست 

به روز نبودن تجهيزات امداد و نجات و اطفاي حريق در كش��ور هم بر 
دامنه و شدت آتش سوزي ها افزوده است. اين انتظار مي رود با روي كار 
آمدن مجلس يازدهم، ساختار مديريت بحران و تجهيزات امدادي و اطفا 

به روز رساني شود و كمبودها با رفع خأل هاي قانوني برطرف شود. 
    پيشگيري را فراموش كرده ايم 

اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه در حوادث غير مترقبه و حتي 
عمدي مباحث پيش��گيري را فراموش كرده ايم و برنامه منس��جمي 
براي مديريت ريسك نداريم. در سال جاري به دليل افزايش بارش ها، 
رويش گياهان در مراتع و جنگل ها افزايش چش��مگيري داشته و اين 
سرسبزي در دل خود حوادث بسياري را نهفته كرده است؛ حوادثي كه 
محيط زيست كش��ور را تهديد مي كند، اما ما حتي از حوادث گذشته 
عبرت هم نگرفته ايم. متأسفانه دستگاه قضا و سازمان هاي مرتبط در 
رسيدگي به كم كاري ها هم تعلل كرده و محكمه افراد مسئول و مقصر 
آتش س��وزي ها و س��اير حوادث طبيعي را فراموش كرده اند. همه اين 
عوامل دست به دست هم داده اند تا وضعيت مديريت بحران در كشور 

ما همواره از آتش سوزي ها عقب بماند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

بیژن سوراني

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88۴۹8۴۴۰ شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

از اختالس تا عدالت بانكي
بهمن ماه سال قبل پس از مدت ها سپرده گذاري در بانك رسالت 
ب��راي درياف��ت وام،  در مرحله تش��كيل پرونده  پيامك��ي از اين 
بانك برايم ارسال ش��د به اين مضمون كه به دليل رفتار اعتباري 
نامناس��ب ناش��ي از وام قبلي، امكان اس��تفاده از خدمات برايتان 
ميسر نيست. رفتار اعتباري نامناس��ب مورد اشاره شامل وام ۱۰ 
ميليون توماني اس��ت كه قباًل از بانك دريافت ك��رده و تعدادي از  
اقساط آن را با تأخير و جرايم آن را تمام و كمال پرداخت كرده ام. 
بانك مركزي چگونه است كه چشم خود را به اختالس هاي هزاران 
هزار ميلياردي مي بندد و آن گاه براي پرداخت وامي خرد اين گونه 

رفتار مي كند؟
فصيحي

 فقط پول آب مي دهیم 
از آب خبري نیست !

فش��ار آب در انته��اي فت��ح ۲۷ در بزرگ��راه فت��ح ج��اده قدي��م 
كرج، ب��ه  قدري ضعيف اس��ت كه در بيش��تر مواقع از ش��ير چاپخانه 
روزنامه»ج��وان« آبي ج��اري نمي ش��ود، بارها به س��ازمان آب زنگ 
زده ايم، متأس��فانه كس��ي پاس��خگو نيس��ت. برخي مواقع مي آيند و 
مي گويند فش��ار آب در اين محدوده ضعيف اس��ت و م��ا نمي توانيم 
 كاري انجام دهيم. گوي��ا فقط بايد پول آب بها بدهي��د و از آب خبري 

نيست. 
ما مشترك سازمان آب اين محدوده هس��تيم، آيا نبايد از آب استفاده 
كنيم. االن سال هاس��ت اين وضعيت ادامه دارد و اين داستان تكراري 
براي مشتركان انتهاي اين آدرس مشكالت فراواني ايجاد كرده است. 
چرا مسئوالن به اين موضوع رسيدگي نمي كنند؟ آيا نبايد اين مشكل 
مشتركان برطرف شود و براي افزايش فشار آب اقدامي صورت گيرد ؟ 
آيا سازمان آب در اين محدوده نبايد سركشي كند و مشكالت را تا حد 

امكان برطرف كند ؟


