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پنجشنبه   14اسفند  1399شماره 5892

میانگین سنی بستریهای کرونا به  ۲۰سال کاهش یافت

خوزستان پرستار ندارد

پیام طبرسی ،رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت :میانگین سنی بستریهای کرونا  ۲۰سال پايینتر آمده
است .وی افزود :موقع آن است عزیزان در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم جدی بگیرند تا وارد پیک جدید نشویم چون هم
مردم خسته شدهاند و هم اینکه شرایط هشداردهنده است .طبرسی ادامه داد :چه ارگانی این روزها مجوز کنسرت میدهد؟
تصمیمات باید قاطعانه و با اطالعرسانی درست باشد چون یک بام و دو هوا وضعیت را خطرناکتر میکند /.مهر

فرهاد سلطانی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به کمبود پرستار در خوزستان گفت :تداوم
وضعیت قرمز کرونایی در چند شهرستان استان باعث ش ـ ـ ــد فراخوانی به وزارت بهداشت دهیم تا در بحث کمبود پرستار از
استانهای دیگر به ما کمک کنند .وی افزود :بار مراجعه به مراکز درمانی و آمار بستری در بیمارستانهای خوزستان همچنان
باال بوده و اگر به همین شکل پیش برویم ،پرستاران حاضر در بیمارستانها نمیتوانند پاسخگوی بیماران باشند /.ایرنا

یادداشت

رنج سیسخت
زلـ ـ ــزلـ ـ ــه بـ ـ ــا ب ـ ــزرگ ـ ــای
5/4س ـ ـ ـ ـ ـ یس ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــت
چـ ـ ـه ـ ــارشـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــهش ــب
29بـهـمــن  99در ساعت
 22و  5دقیقه در ژرفــای
مهدی زار ع
10کـیــلــومـتــری در اسـتــان
استاد پژوهشکده
کهگیلویه و بویراحمد و
زلزلهشناسی
در محل تالقی گسل دنا
با پهنه گسلهبلند البرز رخ داد .نباید فراموش
کرد کهمنطقه سیسخت بسیار لرزهخیز است
و از 15دی  89تا 29بهمن  99چهار زلزله با بزرگای
بیش از  5در دنــا رخ داده اســت .در آیـنــده هم
منطقه به همین ترتیب لرزهخیزی باالیی از خود
نشان خواهد داد.
زلزله نس ـ ـ ــبتا ش ـ ـ ــدید دیگ ـ ـ ــری در میان ـ ـ ــه روز
چهارش ـ ـ ــنبه  6اس ـ ـ ــفند  99با ب ـ ـ ــزرگای  4/6در
یس ـ ـ ــخت رخ داد که تصور میرود پسلرزه
س
زلزله اول بوده است.
در این میان مس ـ ـ ــاله مهم آن است که گروهی
ش ـ ـ ــامل حدود 20ه ـ ـ ــزار نف ـ ـ ــر از م ـ ـ ــردم بهکلی
بیخانم ـ ـ ــان و به اجب ـ ـ ــار در چادرها مس ـ ـ ــتقر
شدهاند.
با بارش برف که از پنجشنبه  7اسفند  99در این
منطقه آغاز شد ،مش ـ ـ ــکالت مردم بیخانمان
افزونتر هم شده اس ـ ـ ــت .زندگی در چادرهای
توزی عش ـ ـ ــده بسیار س ـ ـ ــخت اس ـ ـ ــت و البته در
زمس ـ ـ ــتان و زیر ب ـ ـ ــارش برف س ـ ـ ــختتر .خطر
سرماخوردگی و شیوع گس ـ ـ ــترده کرونا هم بین
زلزلهزدگان وجود دارد.
از س ـ ـ ــوی دیگر مردم به دلیل احساس ناامنی
له ـ ـ ــای نیمهویران
راض ـ ـ ــی نمیش ـ ـ ــوند از منز 
خود دور ش ـ ـ ــوند و چادر را در جایی دور از خانه
نیمهخراب برپا کنند.
بنابراین بیشتر مردم به سولههای هاللاحمر
نرفته و ترجیحا چ ـ ـ ــادر را در حیاط یا مجاور منزل
تخریبشدهش ـ ـ ــان برپا کردهاند .در 15دیماه
 1389نی ـ ـ ــز زلزلهای ب ـ ـ ــا ب ـ ـ ــزرگای  5/3در جنوب
سیسخت و در  12و  16اردیبهشت  1397نیز دو
زلزله به ترتیب با بزرگای  5/3و  5در سیسخت
رخ داد.

شتاب بیش ـ ـ ــینه زلزله ثبتش ـ ـ ــده در ایستگاه
شتابنگاری سیس ـ ـ ــخت (مرکز تحقیقات راه
مس ـ ـ ــکن و شهرس ـ ـ ــازی) نزدیک نصف شتاب
جاذبه زمی ـ ـ ــن ( )0.45Gدر زلزله اصل ـ ـ ــی بود و در
پسلرزه  6اس ـ ـ ــفند به  0.13Gرس ـ ـ ــید .میتوان
گفت هم در لرزه اصلی و هم پسلرزه  6اسفند
به دلیل نزدیک بودن کانون به شهر سیسخت
و عمال ق ـ ـ ــرار گرفتن کانون تقریبا در زیر ش ـ ـ ــهر،
شتاب حداکثر قابلمالحظه بوده و تنها بخت
آن بوده که دوام جنبش در هر دو مورد بیش از
 4ثانیه نبوده است.
به این ترتیب زلزله اصل ـ ـ ــی و پسلرزه هر دو به
صورت ی ـ ـ ــک ضربه محکم تکان ایج ـ ـ ــاد کرده و
خوش ـ ـ ــبختانه ب هس ـ ـ ــرعت دامنههای کوتاهتر
موجهای لرزهای فرارسیدهاند .بدیهی است اگر
دوام چنین زلزلههایی بیش ـ ـ ــتر بود ،به فاجعه
منجر میش ـ ـ ــد و احتماال عالوهبر خرابی تعداد
زیادی کش ـ ـ ــته هم برجا میگذاشت .البته زلزله
اصلی در ساعات نیمهش ـ ـ ــب رخ نداد ،بنابراین
بیش ـ ـ ــتر مردم هنوز بیدار بودند .پسلرزه نیز در
میانه روز رخ داد.
افزون بر این ،متمرکز نبودن جمعیت در مرکز
شهرس ـ ـ ــتان دنا (سیس ـ ـ ــخت) کمک کرد که
چنین زلزلههایی در محدوده سیسخت بدون
مرگومیر باشد ۷۸ .روستای شهرستان دنا در
زلزله خس ـ ـ ــارت جدی دیدهاند و  ۶۳نفر مصدوم
شدند.
روستاهای شهرستان س ـ ـ ــمیرم واقع در شرق
پهنه زلزلهزده و در اس ـ ـ ــتان اصفهان نیز در این
زلزله آسیب دیدهاند.
نباید فراموش کرد این منطق ه سردسیر است و
شرایط برای زلزلهزدگان آسان نیست .استقرار
م ــردم در مـکــان امــن و بهداشتی و بالفاصله
ب ــازس ــازی خــان ـههــا و تـعـمـیــر ســاخ ـت ـمــانهــای
آسیبدیده اولــویــت اصلی ایــن روزه ــای مردم
منطقه زلــزل ـهزده اســت در شهرستان سمیرم
خسارتهای وارده به ساختمانها و خانهها در
روستاهای مختلف هر دو بخش پادنا و پادنای
بــزرگ بــه حــدی بــوده کــه ت ـعــدادی از ساختمان
بـ ـ ــااس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادهشـ ـ ــده و اک ـ ـ ــن ـ ـ ــون بـ ــایـ ــد
تخریب شوند.

ضرر و زیان مردم چه میشود؟

قرار است شنبه پیشرو
اعضای ستاد ملی مقابله
با کرونا درباره سفرهای
نوروزی تصمیمگیری
کنند

درحالی كه بلیت قطارهای نوروزی پیشفروش و بخشنامه سفر و اقامت
صادر شده ،وزیر بهداشت میگوید سفر را در خیالتان هم تصور نكنید

یکبامودوهوایسفرهاینوروزی
در فاصلهای  16روزه از نوروز  ،سفرهای نوروزی به قدری بالتكلیف است و حرف وحدیث به اندازهای دربارهاش زیاد كه به جای

روز گذشته از
بخشنامهای پرده
برداشته شد که
بهتازگی به دفاتر
مسافرتی رسیده
و تاکید دارد
بندی به قرارداد
مسافران اضافه
و مشخص شود
که به دلیل شرایط
کرونا در صورت
لغو سفر ،پولی به
مسافر بازگردانده
نمیشود

خوشحالی از راه رسیدن ســـــــال جدید  ،چتری از سرگردانی بر ســـــــرمان پهن شده اســـــــت .اظهارنظرها بهشدت چند دست و
متناقض است و تصمیمات مثل حال بهار ،متغیر .در حالی كه عدهای بار سفر بستهاند و به استناد اعالمها و بخشنامههای
چند روز قبل ،اقامتگاه رزرو كرده و بلیت خریدهاند؛ وزیر بهداشـــــــت پشـــــــت تریبون میرود و میگوید رفتن به سفر را حتی در
مریم خباز
جامعه

خیالتان هم تصور نكنید .این شـــــــوك خبری دیروز بود و سعید نمكی انگار كه داشت شـــــــوخی 13را جلو میانداخت ،با این
جمله زیر بار و بندیل جمعشـــــــده مســـــــافران نوروزی زد .همین دیروز وقتی وزیر از محل رصدخانه طرح شـــــــهید سلیمانی
مشغول خط و نشان كشـــــــیدنهای نرم برای مسافران عید بود ،ســـــــخنگوی ســـــــتادملی مقابله با كرونا در حاشیه نشست
كشوری اجراییسازی كمیته صیانت از جمعیت داشت از شنبه  16اسفند و جلسه ستاد حرف میزد كه قرار است در آن درباره

سفرهای نوروزی بحث شود تا به تعبیر علیرضا رئیسی ،مردم تكلیف خودشان را بدانند.

شنبه یا دوشنبه
مردم تكلیف خودشان را نمیدانند ،حتی شاید بعد از شنبه مورد نظر هم باز تكلیفشان را ندانند .چنانچه دهها مورد از این شنبهها
گذشته و اوضاع تصمیمگیریها و مدیریتها بهتر نشده است .حاال در كمتر از سه هفته به نوروز مانده ،در حالی كه عدهای بلیت
هواپیما و قطار به دست دارنــد و قــرارداد اقامتهای نــوروزی را بستهاند و عــدهای نیز خــودروهــای شخصی را بــرای پیمودن صدها
كیلومتر راه ،سرحال كردهاند حرف از سفر نرفتن و خیال سفر را از سر بهدر كردن است.
این روزها خیلیها از خودشان میپرسند باالخره نوروز 1400به سفر میرویم یا نه و این سوال به جانشان افتاده ،در حالی كه در محل
تصمیمگیری درباره سفرها نه اتحاد به چشم میآید و نه بوی همدلی به مشام میرسد.
اگر حرفهای روز گذشته حسین ذوالفقاری ،معاون انتظامی وزیر كشور را كه در كمیته هماهنگی طر حهای ترافیكی پلیس راهور
حرف مـیزد ،به این قافله سنجاق كنیم؛ بالتكیلفی مــردم از آنی كه هست ،بیشتر میشود .چراكه او گفته است تكلیف سفرهای
نوروزی و اعمال محدودیتها  ۲۵اسفند مشخص خواهد شد .ظاهرا این تاریخ برآمده از پیشنهادی است كه دوشنبه این هفته در
وزارت كشور و كمیته اجتماعی بررسی و تصویب شده تا در طول ایام عید ،محدودیتها به صورت هفتگی و روزانه اعالم نشود ،بلكه
هر وضعیتی كه تا روز  ۲۵اسفندماه در شهرها حاكم بود ،مبنای اعمال محدودیتها قرار گیرد.

با اینکه دربــاره انجام سفرهای نــوروزی فعال مساله ،بــودن یا نبودن اســت و پرونده ایــن سفرها
همچنان معطل است ،اما عدهای که تا تنور ماجرا گرم بوده نان را چسبانده و بلیت سفر خریدهاند و
اقامتگاه رزرو کردهاند فکر و خیال سرنوشت پولهای خرج شده را دارند.
سال پیش درست در همین روزها که کرونا بسیاری از سفرهای تدارک دیده شده را لغو کرد خیلیها
موفق به دریافت پولهای پرداختی خود نشدند و این طلبها هنوز برای عدهای از مسافران وصول
نشده و گفته میشود رقم مطالبات سال قبل هنوز حدود100میلیارد تومان است.
این روزها با تشدید بالتکلیفی مردم برای نوروز  1400این ترسها دوباره زنده شده و بحثها درباره
حفظ حقوق مردم باال گرفته بهویژه این که روز گذشته از بخشنامهای پرده برداشته شد که بهتازگی
به دفاتر مسافرتی رسیده و تاکید دارد بندی به قرارداد مسافران اضافه و مشخص شود که به دلیل
شرایط کرونا در صورت لغو سفر ،پولی به مسافر بازگردانده نمیشود.
البته حرمتا ...رفیعی ،رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به باشگاه
خبرنگاران اعــام کــرده ایــن بند تــازه ،قانونی نیست و به هیچ عنوان اجــازه نمیدهند آژانسهای
مسافرتی این بند از بخشنامه را اجرا کنند.
اما او خودش نیز تایید کرده تعداد آژانسهای غیرمجاز ،مساوی با تعداد آژانسهای مجاز است،
بنابراین تضمین قطعی دادن به مردم در این حوزه شدنی نیست.
از سوی دیگر ،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که تشکیالت تحت امرش جزو ذینفعان سفرهای
نــوروزی و احیانا یکی از مراجع تضییعکننده حقوق مسافران است دیــروز به ایسنا تاکید کــرده اگر
به دلیل شرایط خاص شیوع ویــروس کرونا در کشور ،پروازهایی از سوی ستادملی مقابله با کرونا
محدود یا ممنوع شود ،هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد که این
تضمین صد درصدی نیز با تجربه آنچه پارسال گذشت ،شدنی نیست.

چرا سفر نرویم؟
مردم سه سال است عید خوبی نداشته و تحت فشارند ،اما چون واكسیناسیون آغاز شده،
امیدواریم این آخرین عیدی باشد كه این حجم از محدودیت داریم .اینها تكههایی از حرفهای
دیروز سخنگوی ستادملی مقابله با كرونا در بیمارستان شهید رجایی تهران است ،جایی كه او
داشت خواسته یا ناخواسته خالف حرفهای وزیر و خواستههای دل سعید نمكی ،با دل مردم
راه میآمد.
وزیر بهداشت اما یك كالم است و برای پافشاریاش بر پرهیز مردم از سفرهای نوروزی دلیل هم
دارد ،چه دلیلی محكمتر از ویروس جهشیافته انگلیسی و جوالنش در ایران و چه توضیحی
بهتر از ترسیم وضعیت استان خوزستان با آن صــورت قرمز تـ ـبدارش .نمكی دیــروز به این
استان دو لقب داد؛ استان پریشان و استان آتشین  ،علتش هم ویــروس موتاسیونیافته
كرونا .او توضیح داد« :ویــروس جهشیافته فعلی چهرهای متفاوت از ویــروس ووهــان از خود
نشان میدهد ،ویروسی است گرفتاركننده كه شدت بیماری در آن بهسرعت باال میرود و افراد
مخصوصا جوانها بهشدت بدحال میشوند».
او گفت« :ما ابتدا فكر میكردیم افراد دیر مراجعه میكنند اما بعد دیدیم بیمارانی هم كه بهموقع
به مراكز درمانی میآیند ،تعدادیشان در عــرض  ۴۸ساعت به لحاظ ریــوی سخت گرفتار و در
نهایت فوت میکنند».
اینها اما تنها مقدمهای توجیهی برای قانع كردن مردم به ماندن در خانه و گــذران عید در شهر
و دیار خود از سوی وزیر بود .او از مردم تقاضا كرد ویروس جهشیافته را بسیار جدی بگیرند و
خودشان را گرفتار تختهای بیمارستانی و آیسییوها نكنند ،چون اگر به این دو مكان بروند،
او نمیداند كادر درمان در بهبود آنها چقدر توفیق مییابد .حرفهای دیروز نمكی اما مثل پتک
بر سر شنوندگان فــرود آمــد .چراكه او سفر نرفتن مــردم و جمع نشدن بــار و بندیل عزیمت را
خواستار بود ،درحالی كه از روزها پیش با اعالم ستاد ملی مقابله با كرونا و اقدام دستاندركاران،
بلیتهایی فروخته و اقامتگاههایی رزرو شــده اســت .چنین حرفهایی فقط بــر آ تــش تنور
بالتكلیفی مردم میدمد و هول و تكان از دست رفتن پولهایی كه تا این لحظه برای نوروز 1400از
جیبشان خرج شده ،به جانشان میریزد.

چرا سفر برویم ؟
چ ــه ک ـســی ایـ ــن بـ ــازی را شـ ــروع کـ ــرد؟ بـ ــازی راه انــداخ ـتــن
پیشفروش بلیت زمینی و هوایی سفر و ترغیب مردم به
رزرو اقامتگاه برای سفرهای نوروزی.
ماجرا از اواخــر بهمن شــروع شــد .از روزی که عــدهای تالش
کردند بــرای رونــق صنعت گردشگری بکوشند و در نهایت
موفق شدند مجوز مشروط سفر در نــوروز ۱۴۰۰را از ستادملی
مقابله با کرونا دریــافــت کنند .امــا آیــا تقصیر حیرانی فعلی
مــردم و بالتکلیفی سفرهای نــوروزی به گــردن کسانی است
کــه متقاعد کــردنــد و مـجــوز گرفتند یــا کسانی کــه متقاعد
شدند و مجوز دادنــد یا اصــا تقصیر ویــروس جهش یافته
کــرونــاســت کــه بــه گفته سخنگوی ای ــن س ـتــاد ،ویــروســی

کامال غافلگیرکننده است و با وجــودش نمیشود ۲۰روز تا
یــک مــاه آیـنــده را بـهراحـتــی پیشبینی ک ــرد؟ بــه هــر حــال هر
موضوعی در میان بــود روز 28بهمن بــه مــردم ای ــران اعــام
شد تحت شرایطی میتوانند در عید 1400سفر بروند .به این
شکل که مردم راهی سفرهای سبز و ایمن شوند و سفرها
درقالب تورهای مسافرتی و با رزرو هتلها ،مهمانپذیرها و
بومگردیهای دارای مجوز از وزارت گردشگری انجام شود.
معاون گردشگری این وزارتخانه همان روز ،تشدید نظارتها
و بازرسیها بر این مراکز را وعــده داد و در حمایتی جانانه از
مراکز اقامتی مجوزدار توضیح داد نصب چــادر در پارکها و
اسکان در مراکز متفرقه مثل سالنهای ورزشــی ،کمپها

و مدارس ممنوع است که به این ترتیب هم سالمت مردم
تامین مـ یشــود و هــم ضریب اشـغــال مــراکــز اقامتی سبز و
ایمن باال میرود .البته نکتهای که در این توضیحات مغفول
مانده این بود که مگر مردم در سفرها در مراکز اقامتیشان
بست مینشینند و از جایشان تکان نمیخورند که وزارت
گردشگری تضمین سالمت میدهد و مگر این وزارتخانه تا
این حد از بازرسیهایش مطمئن است که چنین مسؤولیت
سنگینی را بهعهده میگیرد .پاسخ به ایــن دو نکته قطعا
منفی اســت و هدایتگری اســت بر ایــن موضوع که بدانیم
پشت پــرده تصمیم صــدور مجوز سفر بــرای نــوروز چیزی جز
تالش بهمنظور زنده نگه داشتن صنعت گردشگری نیست؛

سفر قاچاقی به قشم و هرمز
س ـ ـ ــفر به جزیره هرمز و قش ـ ـ ــم
سمیرا چشم بهراه
قاچاقی انجام میشود! این اتفاقی
اس ـ ـ ــت كه در چند روز اخیر باعث
جامجم هرمزگان
حیرت خیلیها ش ـ ـ ــده است .این
روزها برخی مسافران با كمك برخی
قایقرانان فرصتطلب بدون تس ـ ـ ــت كرونا ب ـ ـ ــه این جزایر
س ـ ـ ــفر میكنند ،اتفاقی كه میتواند به آتش كرونا بیش از
گذشته بدمد .پس از اجباری شدن تست كرونا برای سفر
به جزیره قشم و هرمز ،برخیمس ـ ـ ــافران كولهبار خطر برای
لش ـ ـ ــان بس ـ ـ ــته و با
خود ،خانواده و حتی كودكان خردسا 
قایقه ـ ـ ــای غیرمجاز و به صورت قاچاقی به س ـ ـ ــمت جزایر
هرمزگان سفر میكنند .قایقهایی كه آزادانه كنار بندرگاه
دیده میش ـ ـ ــود و با ترافیك مس ـ ـ ــافران نی ـ ـ ــز مواجهاند.
قایقهایی كه عمدتا سطح آبخوری بسیار پایینی دارند و با
اولین موج بلند واژگون میش ـ ـ ــوند .البته برخی مسافرها از
جلیقه نجات استفاده میكنند اما خبری از بیمه نیست.
گفته میشود هزینه تس ـ ـ ــت فوری كرونا از مسافران جزایر
هرمزگان  ۱۵۰هزار تومان است اما برخی مسافران تمایلی
به پرداخت این هزینه ندارند.
حسن یكی مسافرانی است كه میخواهد تعطیالت خود را

تالشی که تقریبا یک سال است درهمه نقاط جهان بینتیجه
مانده است .طبق آخرین اعالم سازمان جهانی گردشگری،
گردشگری جهانی در سال  2020میالدی نسبت به سال قبل
از آن با کاهش یک میلیارد گردشگر روبهرو بوده که کاهشی
74درصــدی و بدترین رکــورد در قرن  21بــوده اســت ،در حالی
که رکود سفر 1/3 ،تریلیون دالر را از چنگ کشورهای مقصد
گــردشـگــری جـهــان بـیــرون کشیده اس ــت .بــا ایــن واقعیت
هولناک،مسؤوالن کشورمانیز بایدبپذیرندایستادنمقابل
سیل رکود صنعت گردشگری کاری عبث است و طبق اعالم
سازمان جهانی گردشگری اگر بهبود در سفر اتفاق بیفتد
قطعاروندیتدریجیخواهدداشت.

جامعه+

در قشم بگذراند ،او به جامجم میگوید« :هزینههای سفر
با قایق به قش ـ ـ ــم زیاد اس ـ ـ ــت ،حاال برای ما كه میخواهیم
تس ـ ـ ــت كرونا هم بدهیم ،این هزینه گرانتر تمام میشود.
در این اوضاع اقتصادی منطقی نیست ،برای یك خانواده
پنج نفری  700 - 800هزار تومان پول تست بدهیم».

سفر با آزمایش مثبت

اما داستان س ـ ـ ــفر پنهانی به جزیرههای قش ـ ـ ــم و هرمز به
افرادی كه زیر بار پرداخت هزینه تست نمیروند ،محدود
نمیش ـ ـ ــود؛ افرادی نیز با اینكه به كرونا مبتال هس ـ ـ ــتند،
دوست دارند به این جزایر سفر كنند.
درواقع هس ـ ـ ــتند كسانی كه تستش ـ ـ ــان مثبت شده ،اما
میخواهند هر طوری شده ،در قش ـ ـ ــم و هرمز مشغول به
تفریح ش ـ ـ ــوند ،این افراد جان خود ،مس ـ ـ ــافران و بومیان
منطقه را به بازی گرفتهاند.
از یكی از صاحبان قایق در مورد جابهجایی مسافران مبتال
به كرونا میپرس ـ ـ ــیم .او دست روی مشكالت اقتصادی كه
گریبان بومیان را گرفته میگذارد و میگوید« :چه كنیم ،بازار
ما كساد شده است».
مش ـ ـ ــكالت اقتصادی در منطقـ ـ ـ ـهای كه ت ـ ـ ــا مدتی پیش

گردش ـ ـ ــگران بخش ـ ـ ــی از آن رف ـ ـ ــع میكردند ،ایـــــــن روزها
خانوادههای زیادی را تحت فش ـ ـ ــار گذاشته است ،اما این
شرایط نباید سبب شود افراد پروتكلهای بهداشتی را زیر
پا بگذارند و در آتش كرونا بدمند.
مرد قایقران درباره دیگر خطرات جابهجایی مسافر با قایق
غیراس ـ ـ ــتاندارد ادامه میدهد « :ما هم بچه همین منطقه
م البته ما اصراری نداریم و
هستیم و مسیر را میشناس ـ ـ ــی 
خود مسافران میخواهند تردد كنند».
هرچند او تمایل ندارد به خطراتی كه پیش روی مسافران
است ،اشاره كند .امامشخص اس ـ ـ ــت قایقها نامناسب
هستند و جلیقههای نجات هم استاندارد نیستند.
خطرات این س ـ ـ ــفر قاچاقی به این موارد ختم نمیشـــــــود،
چراكه مس ـ ـ ــافران بدون رعایت پروتكلهای بهداشتی در
صفهای متراكم كنار بندرگاه ،برای سوار شدن به قایقها
هجوم میآورند .یكی از ش ـ ـ ــهروندان ك ـ ـ ــه بهتازگی از هرمز
برگشته به خبرنگار ما میگوید« :بس ـ ـ ــیاری از این قایقها
از مناطق ناامن عبور میكنند ،این تردد دیوانگی اســـــــت
و اگر قایقی دچار آسیب ش ـ ـ ــود ،چون جایی ثبت نیست،
نمیتوان آن را پیدا كرد».
او از این میگوید ك ـ ـ ــه قایقهای غیرمجاز مســـــــافران را در

حاشیه ســـــــاحل پیاده میكنند ،محلی كه اسكله مناسبی
ندارد و مسافران باید به سختی خود را به ساحل برسانند.
آنطور كـــــــه او میگویـــــــد قایقهای غیرمجاز در ســـــــواحل
بندرعباس هر نقطهای كه بتواننـــــــد پهلو بگیرند ،اقدام به
مســـــــافرگیری و دریافت  ۵۰تا  ۷۰هزار تومان كرایه بابت هر
مسافر میكنند.
این در حالی است كه متخلفان در روز روشن اقدام به این
قانونشكنی میكنند و دســـــــتگاههای مسؤول چنانچه
ارادهای داشته باشـــــــند ،میتوانند بهراحتی به آنها برخورد
كنند.
وقتی ماجرا را با اداره بنادر باهنر و شرق هرمزگان در میان
گذاشـــــــتیم ،آنها اعالم كردند مبادی غیررسمی در حوضه
اختیارات ایـــــــن اداره نیســـــــت .از روابطعمومی فرمانداری
بندرعباس نیز كـــــــه پیگیری كردیم ،گفتنـــــــد برخورد با این
معضل از سوی ســـــــتاد مقابله با كرونا به پلیس دریابانی
سپرده شده است.
مساله را كه با عبدا ...لشكری ،جانشین فرماندهی مرزبانی
هرمزگان درمیان گذاشتیم ،به ما گفت« :ما با این معضل
برخورد می كنیم ،در چند روز اخیر  ۱۲فروند قایق غیرمجاز را
توقیف كردهایم».

