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موج س��وم کرونا در کش��ور به تاخت می تازد و هم اکنون 
وضعی��ت کرونا به ش��کل بغرنج و رکورد کش��ته ش��دگان 
به ش��کل دردناکی باال رفته اس��ت. این درحالی اس��ت که 
ب��ه نظر می رس��د، تمهیدات دولت در ای��ن زمینه کارآمد 
نبوده و اتخاذ دیرهنگام بسیاری از تصمیم گیری ها تبعات 

ناخوشایندی به دنبال داشته است.
بنا به گفته سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت در 
تازه ترین آمار، متأسفانه ۲۷۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را 
از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۹ 
هزار و ۳۴۹ نفر رس��ید. وی با اشاره به اینکه تاکنون چهار 
میلی��ون و ۳۹۸ هزار و ۷۲۳ آزمایش تش��خیص کووید۱۹ 
در کش��ور انجام ش��ده اس��ت، ادامه داد: مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۵۱۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.
الری با بیان اینکه  ۴۶۰۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت ش��دید این بیماری تح��ت مراقبت قرار دارند، 
اضاف��ه کرد:  اس��تان های تهران، اصفهان، ق��م، آذربایجان 
شرقی، خراس��ان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، 
زنج��ان، ایالم، خراس��ان رضوی، مازن��دران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند همچنین 
اس��تان های کردس��تان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
 در همین حال س��عید نمکی وزیر بهداش��ت و درمان نیز 
اعالم کرد که  متأس��فانه وی��روس کرونا دچار جهش هایی 
ش��ده اس��ت و این که بیماری افزایی آن چقدر افزایش پیدا 
کرده اس��ت مش��خص نیس��ت، اما در گرفتار کردن مردم 
جهت زیادی داش��ته و زنگ خطر ج��دی برای همه مردم 

ایران است.
 آمارها 2 برابری است

این درحالی اس��ت که به گفته ای��رج حریرچی معاون کل 
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد فوت شدگان 
کرونایی بیش از آمار اعالمی اس��ت، آمار فوت ش��دگان را 

باید ۲ برابر حساب کرد. 
وی درب��اره ای��ن موضوع تصری��ح کرد: در ط��ی روز های 
گذش��ته به ط��ور میانگین در هر ش��بانه روز ۲۷۲ و ۲۵۲ 
فوتی کرونایی داشتیم. مردم نباید این میزان را در جمعیت 
۸۰ میلیونی بسنجند و بگویند فوتی زیاد نبوده است. قبل 
از کرونا آمار فوتی ها یک هزار تا ۱۰۵۰ نفر بوده است و در 
تمام سال ۳۸۰ هزار فوتی در کشور داشته ایم. وقتی روزانه 
۲۵۰ نفر در کشور بر اثر کرونا فوت کنند، فقط ۲۵ درصد 
آمار فوتی های قبل است. آماری که توسط وزارت بهداشت 
درباره فوت ش��دگان منتشر می ش��ود، افرادی هستند که 

تست PSR آن ها مثبت است.
حریرچ��ی افزود: ای��ن اقدام ب��ا توجه به ش��یوه نامه های 
سازمان بهداشت جهانی انجام می شود. تعداد زیادی بیمار 
در بیمارستان ها هستند که آن ها را به عنوان افراد کرونایی 
درم��ان می کنیم در حالی که عالئم آن ها با آنچه س��ازمان 
بهداش��ت جهانی معرفی کرده اس��ت یکس��ان نیست و در 

نتیجه فرد کرونایی محسوب نمی شود.
 چرا مردم از ماسک استفاده نمی کنند 

در این میان با توجه به این آمارها س��ئوالی که مطرح می 
ش��ود این اس��ت که چرا با وجود اطالع رس��انی های مکرر 
از رس��انه ها، آمار باالی کشته ش��دگان و تاکید مسئوالن 
به این امر، مردم ش��یوه نامه های های بهداش��تی را رعایت 
نمی کنند و حتی با وجود اعمال جریمه نیز رعایت ش��یوه 
نامه ه��ای بهداش��تی را نمی کنند و چ��را تمهیدات دولت 

تاکنون در این زمینه کارساز واقع نشده است؟

یک��ی از دالیل این امر مش��کالت اقتصادی مردم اس��ت. 
ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداش��ت درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: اگرچه در کش��ور به نقطه ای رسیده ایم که 
تهیه ماس��ک یک هزار و ۳۰۰ تومان��ی خیلی راحت برای 
همه مردم در دس��ترس باش��د؛ اما همین قیمت هم برای 
مردمی که با یارانه زندگی می کنند، س��خت است.اختالف 
۵۰ درص��دی و معنی دار اس��تفاده از ماس��ک در ایران در 
مقایس��ه با دیگر کش��ورها نیز تاکیدی بر این مدعاست. به 
گفته حریرچی در اکثر کش��ور ها اس��تفاده از ماس��ک ۹۹ 

درصد است، ولی در کشور ما زیر ۵۰ درصد است. 
این درحالی اس��ت که به نظر می رسد که اگر دولت پروسه 
ارائه ماس��ک مجانی به اقش��ار محروم کش��ور را پیش می 
گرفت، هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه ای بود که بابت 

نزدن ماس��ک به کشور تحمیل شده 
است. 

از س��وی دیگ��ر به دلیل مش��کالت 
اقتصادی، ادامه روند موجود می تواند 
منجر به آن ش��ود ک��ه بخش فقیر و 
ک��م درآمد جامعه، ه��م به دلیل نوع 
ش��غل، هم فش��ار مخارج زندگی که 
بهداش��تی  هزینه های  تقب��ل  امکان 
مرتب��ط با کرونا را ندارند، به س��رعت 
به کانون اصلی ابتال و انتقال بیماری 
تبدیل ش��وند و این موضوعی اس��ت 
ک��ه دولت آنطور که باید و ش��اید به 
آن توجه ندارد. بس��یاری از کشورها 
برای جبران خسارت های مالی از این 
اپیدم��ی، بودجه هایی اضطراری را به 
تصویب رساندند اما بودجه ای که به 
این بخش از سوی رهبری اختصاص 
داده ش��ده ب��ه گفته وزیر بهداش��ت 

دریافت نشده است. 
از س��وی دیگر بس��یاری از مراسمات 
غی��ر ضروری که در ای��ن ایام برگزار 
می ش��ود به دلیل اس��ت ک��ه هزینه 
برگ��زاری مراس��م در زم��ان کرون��ا 
کمتر از س��ایر زمانها است و این امر 
برای کس��انی که تصمیم به برگزاری 
چنین مراس��می دارند ترغیب ایجاد 
می کند.  از س��وی دیگر بس��یاری از 

صاحبان کس��ب و کارهایی که به چنین مراس��می مربوط 
می ش��وند نیز به دلیل طوالنی ش��دن زم��ان کرونا دچار 
خسارتهایی ش��ده اند که با برگزاری این مراسم می توانند 
جبران خس��ارت کنند ولو اینک��ه برگزاری آنها خطرناک و 

غیر قانونی باشد. 
به نظر می رس��د ک��ه علیرغم اتخاذ جریمه ه��ا نظارت بر 

استفاده از ماسک در مراکز پرتردد آنچنان که باید و شاید 
وجود ن��دارد درعین حال  دولت هن��وز این موضوع را جا 
نینداخته اس��ت که باید با کس��ی که مردم را به کش��تن 
می دهد برخورد ش��ود. این در حالی اس��ت که کارشناسان 
معتقدن��د از آنجایی که اکنون م��رگ و میر باال رفته، باید 
نظارت ها افزایش یابد و هر زمان پایین آمد، باید آموزش و 

سخت گیری را جدی بگیریم.
حاال به باور برخی متخصصان امر و حافظان س��المت مهار 
این بیماری به دلیل ماهیت و ارتباط آن با افراد جامعه، نه 
تنها دیگر محدود به تدبیر مس��ئوالن نیست، بلکه نیازمند 
تدابیری فراتر از بهداش��ت عموم��ی و تامین مجموعه ای از 
الزام��ات در بخش های مختلف اس��ت تا زنجیره انتقال این 

ویروس به طور کامل قطع شود.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر 
ای��ن باورند که یکی از مهم ترین دالیل 
گس��ترش ویروس در ای��ران در مبارزه 
ب��ا کرونا، تاخیر زی��اد در آغاز مقابله با 
بحران اس��ت. از سوی دیگر به نظر می 
رس��د که ناهماهنگی میان مسئولین و 
تمرکز نداش��تن در مدیریت بحران از 
دیگر عوامل این مس��ئله اس��ت. رفتار 
دول��ت که ابت��دا کرونا را ک��م اهمیت 
جل��وه داد و حاال دالیل شکس��ت این 
بیماری را به مسائل حاشیه ای مرتبط 
م��ی کند نوعی بی اعتم��ادی در میان 
م��ردم ایجاد کرده اس��ت ک��ه این امر 
موجب شده کرونا در ایران شرایطی به 

غایت پیچیده تر داشته  باشد. 
 عالمت سوال  در منع عبور و 

مرور   
در همی��ن حال با توج��ه به ایام پیش 
رو و تعطیل��ی های مرب��وط به آن که 
در ادامه میل به س��فر را برای مردم به 
دنبال دارد، اعمال منع عبور و مرور در 
۵ شهر کش��ور  »تهران، کرج، مشهد، 
اصفهان و ارومیه« در روزهای تعطیلی 
پایان ماه صفر از س��وی وزیر بهداشت 
مطرح شده اس��ت اما مشخص نیست 
ک��ه چ��را دولت گی��الن، مازن��دران و 
گلستان را به عنوان کانون شیوع کرونا از لیست خود حذف 

کرده است.
این درحالی اس��ت که بس��یاری بر این باورند که با دیدن 
هزاران مس��افری که در تعطیالت روانه بخش��های مختلف 
کش��ور از جمله اس��تانهای شمالی می ش��وند دولت هیچ 
اقدامی جهت اجرای محدودیت منع رفت وآمدها نداش��ته 

و خود را به بی خیالی زده است.

دولت بر این باور اس��ت که با تشدید شرایط فعلی و  اعمال 
جریمه ها امیدوار است بتواند کرونا را شکست دهد. اما حاال 
تخت های بیمارس��تانی پر شده است و بازهم دولت تالش 

می کند شرایط را عادلی جلوه دهد! 
مهرداد گودرزون��د نماینده رودبار با انتق��اد از برنامه های 
دول��ت در مبارزه با کرون��ا در این باره تاکی��د کرد:  قطعاً 
اگر دول��ت می خواهد کرونا را در کش��ور کنترل کند باید 
برنامه ای ویژه برای سه اس��تان شمالی گیالن، مازندران و 

گلستان داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اگر مرز این اس��تان ها بس��ته ش��ود 
دول��ت می تواند در مدت ۲ هفته ش��یوع بیماری را در کل 
کش��ور کنترل کند افزود: اگر همان روند گذشته در مورد 
محدودیت ه��ای تردد ادامه پیدا می کرد ش��اید امروز دیگر 
ما کرونایی نداش��تیم. نماینده مردم رودب��ار با بیان اینکه 
بدون شک اعمال محدودیت و منع رفت وآمد برای شهری 
مانند تهران امکان پذیر نیست اجرای این طرح را در استان 
گیالن امری الزم و ضروری تلقی کرد و ابراز داشت: گیالن، 
مازندران، گلس��تان، تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شش 
شهری هس��تند که دولت باید با جدیت رفت وآمدها را در 
آن ها اعمال کند. مش��خص نیست این بار و مجدداً دولت و 
تیم اجرایی آن به چه  علت و با چه استداللی مانع از اجرای 
مقررات منع رفت وآمد با توجه به تعطیالت چند روزه پیش 
رو ش��ده اند و این  در حالی اس��ت که مسئوالن بهداشتی 
بسیاری از شهرها که مقصد گردشگری در کشور محسوب 
می ش��وند معتقدند شروع مس��افرت ها در زمان تعطیالت 

به معنی اوج گیری مجدد کرونا در این شهرها است.
مش��اور وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات منع عبور و مرور 
در پنج کالنش��هر کشور ، گفت: تنها خودروهای سواری با 

پالک هر شهر اجازه ورود به همان شهر را دارند.
علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در این زمینه اظهار 
داشت: تنها خودروهای سواری با پالک هر شهر اجازه ورود 
به همان شهر را دارند. این خودروها مجاز به خروج از شهر 
نیس��تند. خودروها با پالک شهر دیگر که قصد ورود داشته 
باش��ند، تنها با ارائه کارت ملی و احراز س��کونت می توانند 

وارد شوند.
مش��اور وزیر بهداش��ت تاکید کرد: قرنطینه در داخل شهر 
انجام نخواهد ش��د. وه��اب زاده ادامه داد: اجرای این طرح 
در اختیار وزارت بهداش��ت نیست و اینکه چگونه اجرا شود 
بستگی به اقدامات دستگاه های مجری طرح دارد. به گفته 
مشاور وزیر بهداشت تردد با وسایل حمل و نقل عمومی در 

این طرح منع نشده است.
 ضروت همکاری با دولت 

در ای��ن میان اگرچه کم کاری های دولت عامل بس��یاری 
از ش��رایط نابسامان کنونی اس��ت اما، بی انصافی است که 
اگر از هم��کاری نکردن برخی از هموطنان نیز در این باره 
سخن نگفت. مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 
ضمن ابراز نگرانی از آمار باالی ابتال و مرگ ناش��ی از کرونا 
در مردم و همچنین جامعه پزش��کی، گفت: به عنوان یک 
پزش��ک اورژانس که هر روز بیماران مبتال به کرونا و مرگ 
و میرها را می بینم، از مردم می خواهم که به میدان آیند 
و به داد هم برس��ند. اگر مردم نباش��د، دولت هر کاری هم 
ک��ه انجام دهد، نم��ی تواند کاری از پیش ب��رد؛ اگر مردم 
حواسش��ان نباش��د، قتل عام جمعی رخ م��ی دهد. دکتر 
حسین کرمانپور در این باره افزود : امروز مهمترین دغدغه 
جامعه پزشکی باال رفتن تعداد مرگ و میر هاست. بررسی 
های میدانی نش��ان می دهد که هرچه حجم بیمار بیشتر 
می ش��ود، به دلیل کاهش امکانات و نیروی انسانی و افت 

خدمات، میزان مرگ و میر باالتر می رود.
هم��ه می دانند که اگر تأکیدات مق��ام معظم رهبری برای 
بس��یج همه گروه ه��ا و نهادها، نبود و مدافعان س��المت و 
پزش��کان و پرس��تاران ایثارگری نمی کردن��د و گروه های 
جهادی و سپاه برای ضدعفونی کردن اماکن و بیمارستان ها 
و تدفین گروه گروه بیمار فوت شده کرونایی  به میدان نمی 

آمدند ،  چه بر سر مردم کشورمان  می آمد.

توصیه کارشناس مسائل منطقه به
 دولت  آذربایجان: 

جنگ راه حل بازگرداندن 
قره باغ نیست 

جمه��وری اس��المی ایران ضم��ن آنکه 
معتقد اس��ت؛ ق��ره باغ بای��د به خاک 
آذربایج��ان بازگردد اما ب��ر این نکته 
تاکید دارد جنگ و نزاع نظامی 
راه حل مناس��بی برای این 

احقاق حق نیست.
و  آذربایجان  درگیری های 
ارمنس��تان بر سر قره باغ 
ک��ه  از ۵ مهرم��اه آغ��از 
شده، همچنان ادامه دارد 
و مقام��ات آذربایجان و ترکیه اعالم کرده اند که این درگیری تا آزادس��ازی 

کامل مناطق اشغالی ادامه دارد.
درگیری های نظامی اخیر ناش��ی از ناتوانی کامل گروه میانجی مینس��ک یا 
س��ازمان امنیت و همکاری اروپا است که آمریکا، فرانسه و روسیه از ۱۹۹۷ 
میالدی ریاس��ت مش��ترک آن را بر عه��ده دارند و همین مس��ئله ضرورت 

انتخ��اب یک طرح و مدل جدی��د میانجیگری برای برقراری صلح در منطقه 
را دو چندان کرده است.

ناظران سیاس��ی معتقدند؛ ریش��ه ای��ن بحران یک درگیری تاریخی اس��ت 
که ش��عله  ور ش��دن آن در ش��رایط کنونی حاصل تالش ناکام آمریکا برای 
جلوگیری از قدرت گرفتن س��ه گانه روس��یه، چین و ایران در منطقه است، 
چنانچه ش��واهد اطالعاتی نشان می دهد این درگیری ها بیش از آنکه حاصل 
یک درگیری مرزی یا حتی مذهبی باش��د، تالش��ی برای محاصره روس��یه، 

چین و ایران است.
دخالت مس��تقیم ترکیه درعملیات های نظامی آذربایجان و تصدی ریاس��ت 
اتاق عملیات مش��ترک با رژیم صهیونیس��تی در این کش��ور اقدام جدیدی 

نیست و از یک برنامه ریزی هدفمند و راهبردی حکایت دارد.

جنگی نباید در قره باغ رخ دهد 
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
گفت وگو با سیاس��ت روز درباره آنچه که در قره باغ در حال رخ دادن است، 
گفت: مناقش��ه قره باغ که وارد هفته س��وم خود می شود هرچه زمان از آن 
می گذرد پیچیده تر و نقش بازیگران غیر مرتبط و کشورهایی که به منطقه 
منازعه نزدیک نیس��تند، بیشتر می گردد. وی افزود: با بررسی دقیق تحوالت 
ای��ن منطقه متوجه می ش��ویم که هیچ یک از دو طرف اصل��ی منازعه ابراز 
تمایل برای اتمام این درگیری از خود نشان نمی دهند و در این مورد کشور 
آذربایجان به تداوم درگیری عالقه بیش��تری نش��ان داده اس��ت. کارشناس 
مس��ائل سیاست خارجی با بیان اینکه این عالقه از سخنان و اظهارنظرهای 
مسئوالن این کشور کامال مشخص است، تصریح کرد: البته با توجه به صدور 
قطعنامه های متعدد که اش��عار می دارد منطقه قره باغ متعلق به آذربایجان 

ب��وده و دولت ارمنس��تان این منطقه را با تجاوز نظامی غصب نموده اس��ت 
می توان حق را به کشور آذربایجان داد.

این اس��تاد دانشگاه گفت: جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس تاریخ مدون 
ای��ن منطقه و قطعنامه های س��ازمان ملل و اعتقاد ب��ه یکپارچگی و تحکیم 
حاکمیت کشورها و اظهار نظر رهبر معظم انقالب اسالمی که در چند سال 
پیش از این با ادله کافی فرموده بودند قره باغ بخش��ی از خاک اس��الم است 
حق را به آذربایجان می دهد و معتقد است حاکمیت سرزمینی هیچ کشوری 

نباید نقد گردیده و با توسل به زور کاهش یابد.
وی ادامه داد: اما ضمن اینکه ایران حق بازگشت قره باغ به خاک آذربایجان 
را از آن  این کشور می داند تاکید بر این نکته دارد که حمله نظامی به خاک 
کشورها با هیچ ادله عقلی سازگار نیست و باید خاک غصب شده آذربایجان 
به این کش��ور برگردد نکته اساسی که ایران  بر آن اصرار دارد این است که 
جنگ و نزاع نظامی راه حل مناس��بی برای این احقاق حق نیس��ت؛ باید دو 
کشور با استفاده از مصوبات سازمان ملل به آنچه حاکمیت کشور آذربابجان 
حکم می کند رفتاری معقوالنه و بدون درگیری نظامی و آس��یب های انسانی 
صورت گیرد. اس��تاد دانشگاه اظهار داشت: متاسفانه بعضی از کشورها مانند 
ترکی��ه با بعضی از اقدامات غیر متعارف و خارج از چارچوب های دیپلماتیک 
حمایت عملی خود را از کشور ترکیه بگونه ای اعمال نموده است که نشان از 
حضور و دخالت نظامی در این منطقه راهبردی از خود نشان داده است این 
کش��ور با اعزام تروریس��ت های تکفیری مستقر در سوریه که حدود ۱۰سال 
از آن��ان حمایت همه جانبه کرده اس��ت و در حال حاضر ب��ه امید پیروزی 
آنان را در این منطقه مس��تقر کرده به دنبال اهدافی اس��ت که در طول یک 
دهه گذش��ته بی نتیجه در س��وریه دنبال می کرد. به باور صدرالحسینی؛ در 

ش��رایط کنونی این سوال مطرح است که ترکیه چه نتیجه ای از اعزام گروه 
 های تروریس��تی از لیبی و سوریه به منطقه قفقاز دارد؟ تحلیلگران مختلف 
پاس��خ های گوناگونی به این سوال داده اند اما آنچه مسلم است سرمای هوا، 
آوارگی، مجروحیت، ناامنی و براساس گزارش های میدانی کشته شدن بیش 
از ۵۰۰نف��ر غیر نظامی و نظامی دو کش��ور و نابودی تجهیزات نظامی از دو 
ارتش ارمنس��تان و آذربایجان نتیجه ای بوده اس��ت که در این ۳ هفته عاید 

گشته است. 
وی با تاکید بر اینکه کش��ورهای گروه مینسک در طول ۳ دهه یا نخواستند 
یا نتوانس��تند مناقشه قره باغ را به پایان برسانند و رییس جمهور آذربایجان 
چند روز قبل اعالم نمود تا بازگشت کامل قره باغ به خاک کشور آذربایجان 
درگیری و جنگ به اتمام نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: این یعنی پافشاری 
بر روی نا بسامانی هایی که به آن اشاره شد، آخرین تحوالت منطقه نشان از 
تداوم این منازعه می دهد که پا در میانی کش��ور روسیه نیز در هفته جاری 
نتوانس��ت بیش از ۴۸س��اعت آتش بس ایجاد کند بر این اس��اس است که 
نقش رژیم جنگ افروز صهیونیس��تی بیش از گذشته مشخص می گردد که 
ای��ن رژیم به چه دلیل در ماه های اخیر فروش تس��لیحات گوناگون را به دو 
کش��ور آذربایجان و ارمنستان افزایش داده و تحرکات خویش را برای آتش 

افروزی افزون نموده است. 
وی در پای��ان گف��ت: منطقه راهبردی قفقاز که هم محل عبور نفت و گاز از 
روس��یه به اروپا می باش��د و هم احتمال جنگ های ایدئولوژیک در آن وجود 
دارد نباید با ش��یطنت ها و دخالت های کش��ورهای فرامنطقه ای محلی برای 
درگیری قدرت های بزرگ واقع ش��ود چرا که بازن��ده اصلی این درگیری ها 

مردم ساکن منطقه می باشند. 

رسول اکرم )ص(: هر کس برای نیاز بیماری بکوشد � چه آن را برآورده سازد، چه 
نسازد � مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

بررسی احتمال خرابکاری در شبکه 
ارتباطی موبایل و اینترنت برخی 

مناطق تهران
محمدجواد آذری جهرمی گفت: قطعی س��ه ساعته 
BTS ۱۵۰ همراه اول در حال بررس��ی اس��ت که 

ببینیم خراب کاری بوده است یا خیر؟
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات ، در م��ورد اختالل در ش��بکه ارتباطی 
موبای��ل و اینترنت برخی مناطق تهران در روزهای 
گذش��ته گفت: یکبار این اتفاق رخ داده است. این 
مساله بر میگشت به مش��کلی که در شرکت همراه 
اول ب��ود. وی تاکید ک��رد:  BTS ۱۵۰ همراه اول 
ب��ه دلیل خدماتی که از ش��رکت مخاب��رات تهران 
می گرفت برای فیبر نوری؛ این فیبرهای نوری قطع 
ش��ده بود و ارتباط این ۱۵۰ س��ایت با مرکز شبکه 
مراه اول قطع ش��ده بود. وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار داشت: سه س��اعت قطعی داشتند 
که دارند بررس��ی می کنند عل��ت اصلی قطعی این 
فیبر عمدی بوده ) یا خیر؟(، چون از دو مسیر قطع 
شده است لذا درحال بررسی هستند که این اتفاق 
خرابکاری بوده یا ی��ک اتفاق طبیعی و گزارش آن 
هنوز دقیق به دست ما نرسیده و درصورت رسیدن 

این گزارش اطالع رسانی می کنیم.   فارس 

امیر سرتیپ حیدری:
ارتش از نخبگان علمی برای ارتقای 

توان رزمی خود استفاده می کند
فرمانده نیروی زمینی ارتش 
علم��ی  نخبه ه��ای  گف��ت: 
کش��ور که جوانان آینده ساز 
کش��ور عزیز ایران اس��المی 
هستند که در نیروی زمینی 
ارت��ش از آن��ان در جه��ت 
ارتقای سطح علمی و رزمی 

استفاده خواهیم کرد.
، امیر س��رتیپ کیوم��رث حیدری فرمان��ده نیروی 
زمین��ی ارت��ش در بازدی��د از مرکز آم��وزش ۰۱ 
شهدای وظیفه، گفت: امروز خوشایند سازی محیط 
س��ربازی از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا است 
و نخب��گان علمی که طرح هایی در جهت باال رفتن 
ارتقای آمادگ��ی رزمی نزا جا ارائه کنند از آن ها به 
نحو شایس��ته استفاده و از جایگاه خاصی برخوردار 
هس��تند. وی با بی��ان اینکه اص��ول فرماندهی در 
نیروی زمینی ارتش بر س��ه اص��ل والیت محوری، 
شایسته س��االری و عدالت محوری اس��توار اس��ت، 
افزود: تعریف عملیاتی از والیت محوری یعنی تمام 
سرمایه ها، اعتبارات، توانمندی های مادی و معنوی 
در نزا جا باید در مسیری هزینه شود که آن برنامه 
و هدف ریشه در یکی از بیانات مقام معظم رهبری 

داشته باشد و گرنه حرام است.
امیر سرتیپ حیدری با اشاره به منویات فرماندهی 
معظ��م کل قوا در خصوص تعریف فرماندهی اظهار 
ک��رد: مقام معظم رهبری فرمودن��د: در فرماندهی 
جوه��ره رهبری وجود دارد، نباید فکر کنیم که کار 
ما صرف نظامی گری اس��ت، شما فرماندهان عالوه 
بر آموزش فعالیت نظام��ی باید هدایت گری کنید، 
یعنی به زیرمجموعه خود کاماًل اش��راف داش��ته و 

آن ها را در مسیر درست هدایت کنید.
فرمانده نیروی زمینی ارت��ش ادامه داد: نخبه های 
علمی کشور که جوانان آینده ساز کشور عزیز ایران 
اسالمی هس��تند در طول س��ال برای طی دوره ی 
سربازی به مرکز آموزش ۰۱ اختصاص پیدا می کنند 
ک��ه ما در نیروی زمینی ارتش از نخبگان علمی در 
جهت ارتقای سطح علمی و رزمی استفاده خواهیم 
کرد و این عزیزان در نیروی زمینی ارتش از جایگاه 

خاصی برخوردار هستند.
گفتنی است فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید 
از طرح ه��ای برخی از نخبگان ک��ه طرح آن ها در 
حوزه ارتقا آمادگی رزمی بود ضمن قدر از آن ها، از 
نخبگان خواست تا با تکمیل طرح، آن را در نیروی 

زمینی ارتش استفاده کنند.  آنا

خبر

به گفت���ه ایرج حریرچ���ی معاون 
و  درم���ان  بهداش���ت  وزی���ر  کل 
آم���وزش پزش���کی تع���داد ف���وت 
ش���دگان کرونای���ی بی���ش از آمار 
اعالمی است، آمار فوت شدگان 

را باید ۲ برابر حساب کرد. 
در کش���ور  اگرچ���ه   : گف���ت  وی 
ب���ه نقطه ای رس���یده ایم که تهیه 
ماس���ک یک هزار و ۳۰۰ تومانی 
خیل���ی راحت برای همه مردم در 
دسترس باشد؛ اما همین قیمت 
ه���م ب���رای مردمی ک���ه ب���ا یارانه 
زندگی می کنند، س���خت است.
اختالف 5۰ درصدی و معنی دار 
اس���تفاده از ماس���ک در ایران در 
مقایس���ه ب���ا دیگ���ر کش���ورها نیز 
تاکی���دی ب���ر این مدعاس���ت. به 
گفته حریرچی در اکثر کش���ور ها 
اس���تفاده از ماس���ک ۹۹ درص���د 
اس���ت، ولی در کشور ما زیر 5۰ 

درصد است. 

گزارش

نگاهی به چرایی تاخت و تاز کرونا 
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