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 ثبت ۴۴۰میلیون تردد جاده ای 
در ایام نوروز

رئیس پلیس راهور 
گفت: امســال شاهد 
۴۴۰میلیون تردد در 
نوروز بودیم. ســردار 
ســید کمال هادیانفر 

افزود: تا روز 13 فروردیــن 89 درصد افزایش تردد 
مخصوصاً در محورهای شمالی، محور قم، اصفهان، 
شــیراز و خراسان رضوی داشــتیم. امسال شاهد 
۴۴۰ میلیون تردد در نوروز بودیــم البته ترددها 
نســبت به نوروز 98، 16 درصد کاهش داشت. این 
مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: تصادفات در ایام 
نوروز نسبت به سال مدت مشابه سال 98 کاهش 
و نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۴2 درصد 
افزایش داشت. فقط در حوزه تصادفات فوتی در ایام 
نوروز امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 
26 درصدی بودیم و روزانه به طور میانگین 3۴ نفر از 
هموطنان بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. 

    
نابودی ۵ تن گربه ماهی  در جاسک

مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان 
هرمــزگان، علــت 
مشاهده الشــه گربه 
ماهی هــا در ســاحل 

جاســک را واژگونی قایق هایی دانســت که حجم 
زیادی از این آبــزی را صید کــرده بودند. حبیب 
مســیحی تازیانی با بیان اینکه در شــب دوازدهم 
فروردین ماه، حدود ۵ تا 6 تُن گربه ماهی در ساحل 
مقسا در استان هرمزگان پراکنده شدند، افزود: مردم 
در روز 13 فروردین با مشاهده گربه ماهی ها، موضوع 
را به اداره محیط زیست اطالع دادند. وی اظهار داشت: 
همکاران به سرعت در محل حاضر شدند، موضوع را 
بررســی و از گربه ماهی ها نمونه برداری کردند. در 
بررسی ها، ابتدا به موضوعات مختلف از جمله بیماری 
گربه ماهی ها یا مساله آلودگی نفتی مشکوک بودیم. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 
ادامه داد: بــا صیادی که قایق او غرق شــده تلفنی 
صحبت کردیم و مساله صید و واژگونی قایق را تایید 
کرد، بر این اساس از آنجا که قایق بار زیادی داشته 

پس از وقوع توفان و موج شدید واژگون شده است.
    

 ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا 
در راه تهران

سخنگوی سازمان 
غــذا و داروی ایران در 
توییتر اعــالم کرد که 
اولین محموله واکسن 
تهیه شده از ساز و کار 

کوواکس شــامل بیش از ۷۰۰ هزار دوز واکســن 
آکسفورد/ آسترازنکا از مسیر آمستردام به مقصد 
تهران، بارگیری و ارســال شــد. به گفته کیانوش 
جهانپور مجوع سفارش خرید ایران از سبد کواکس 
بالغ بر 16 میلیون و 8۰۰ هزار دوز واکسن کرونا است 
و این ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا را نیز شرکت 

»اس کا بیو« کره جنوبی تولید کرده است.
    

قتل عام ۸ نفر در اهواز به دلیل 
اختالف خانوادگی

جمــال عالمــی 
نیسی فرماندار اهواز با 
اشاره به قتل 9 نفر در 
دو شهرســتان اهواز و 
کارون توسط یک نفر 

گفت که دیروز یک فرد معتاد به شیشه ابتدا در اهواز 
اقدام به قتل پدر، مادر و دو برادر همسر اول خود در 
اهواز می کند و سپس با مراجعه به خانه همسر دوم 
اقدام به قتل پدر و مادر زن دوم، پسر خود و برادر زن 
دوم خود می کند. وی با بیان اینکه فرد معتاد بعد از 
ارتکاب قتل ها به زندگی خود نیز خاتمه داد، گفت: 
وی از سالح گرم برای این جنایت که ریشه خانوادگی 
داشته، استفاده کرده است. فرد قاتل سابقه کیفری 

هم داشته است.
    

افزایش 2۵ درصدی بهای بلیت 
مترو تهران

فرنــوش نوبخت، 
مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری متــرو 
تهــران و حومه گفت: 
بر اساس مصوبه شورای 

شهر پایتخت، بلیت این ناوگان از اول اردیبهشت 2۵ 
درصد افزایش پیدا می کند.  نرخ بلیت تک سفره این 
ناوگان از 12۰۰ به 2 هزار تومان افزایش می یابد. این 
در حالی است که که از ابتدای اردیبهشت ماه نیز نرخ 

کرایه تاکسی در تهران 3۵ درصد افزایش می یابد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هنــوز ســه روز بیشــتر از پایان 
تعطیالت نوروز 1۴۰۰ نگذشته است 
که دود بی اعتنایی بــه پروتکل های 
بهداشــتی و بی توجهــی بــه وضع 
محدودیت های مسافرتی برای نوروز 
امســال به چشم شــهروندان کشور 
می  رود. آمار ابتال بــه کرونا در یکی دو 
روز اخیر چنان خیزشی داشته که حتی 
پیش بینی کنندگان وضع کنونی را هم 
متعجب کرده است. همان ها که بارها 
نسبت به آغاز پیک چهارم کرونا هشدار 
داده و از دولت خواسته بودند تا ضمن 
سرعت بخشــیدن به واردات واکسن 
و تزریــق  آن، برای عید ســال جدید 
تمهیداتی جدی بیندیشــد و مانع از 

سفر شود.
دیروز سخنگوی وزارت بهداشت 
اعالم کرد که تنها در 2۴ ســاعت 13 
هزار و 89۰ مورد جدید کووید19 در 
کشور شناسایی شدند. رقمی بی سابقه 
در بیش از یک سال گذشته. رقمی که با 
کمی فاصله گرفتن از روزهای پر تردد 

نوروز امسال باالتر هم خواهد رفت.
برخی مسئوالن انگشت اتهام را به 
سمت مردم و ســفرهای نوروزی شان 
گرفته اند. از وزیر گرفته کــه بارها به 
خواهش ها و تمناهایش از مردم اشاره 
کرده تا ســایر مقامات بهداشتی که 
هشدارهای جدی نسبت به شیوع نوع 
جدید ویروس در کشور در پی سفرهای 
نورزی به شهروندان دادند. اما نگاهی به 
آمار نشان می  دهد که این هشدارها و 
تمناها، نه در مردم اثر داشت و نه دولت 
را برای وضــع محدودیت های جدید 
مجاب کرد. محدودیت هایی که نوروز 

سال گذشته توانســت تا حد زیادی 
ویروس کرونا را مهار کند و از ســرعت 
شیوع افسارگســیخته آن بکاهد. هر 
چند در آن زمان نیز این محدودیت ها 
تنها مدت کوتاهی اجرا شد. این در حالی 
است که امسال ویروس جهش یافته 
انگلیسی بسیار قدرتمندتر از ویروس 
کرونای سال گذشته وارد عمل شده و با 
سرعت و شدت بیشتری افراد را درگیر 

خود می  کند.
دیــروز ســیما ســادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش 
شــمار فوتی های روزانه ناشی از کرونا 
در کشــور به رقم 1۷2 نفــر خبر داد 
و گفت کــه ۴۰9۵ نفر نیــز در بخش 
مراقبت های ویژه بستری هستند. این 
در حالی اســت که از دیروز شهر های 
تهران، کرج، اصفهان، شــیراز، ایالم، 
شــهرکرد و زنجان در نیز به جمع 88 
شهر قرمز کشور پیوستند و 139 شهر 
شرایط نارنجی به خود گرفتند. در این 
میان گفته می  شود موج چهارم کرونا با 
سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی 
به سمت نیمه شــرقی کشور است، به 
طوری که به گفته وزیر بهداشت با یکی 
از ســهمگین ترین امواج کرونا مواجه 

هستیم.
مقصر تمام این اتفاقــات را گرچه 
برخی مردم می  دانند و مدعی هستند 
که افزایــش 9۵درصدی ســفرهای 
نوروزی نسبت به سال گذشته باعث 
شده است تا این شــرایط وحشتناک 
در ایران به وجود بیاید و موج کرونای 
انگلیســی در کشور شــروع شود، اما 
برخی نیز معتقدند دولت باید با وضع 
مقرراتی سفرهای نوروزی را محدود 

می  کرد.
دیروز علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ســتاد مقابله با کرونا در همین رابطه 

گفته بود که 1۵ هزار نفر که از تســت 
مثبت کرونای خود آگاه بودند، در ایام 
نوروز ســفر کرده اند و این اقدام منجر 
به چرخش بیشتر ویروس کرونا شده 
است. سعید نمکی، وزیر بهداشت هم 
گفت که ارزشمندترین همکارانش را 
به دلیل سهل انگاری و عادی پنداری 

عده ای از دست داده است.
امــا برخــی دلیل عملی نشــدن 
محدودیت های سفر در نوروز امسال 
را بــه فشــار صنعت گردشــگری بر 
دولت مربوط می  دانند. سعید نمکی، 
وزیر بهداشــت هم چنــد روز پیش با 
کنایه به این موضوع اشــاره کرد و در 
اینستاگرامش این طور نوشت: »گفتیم 
اقتصاد گردشگری اهمیت دارد، ولی 
ســرمایه اجتماعی نظام ســالمت و 
هزینه های شــیوع مجدد بیماری و 
اثراتش بر اقتصاد خرد و کالن کشور نیز 

بی اهمیت نیست«.
حتی کمیته علمی ستاد مقابله با 
کرونا، نسبت به ممنوعیت جلوگیری 
از سفرها پیشنهاد داده بود، پیشنهادی 

که اجرایی نشد.
مســعود مردانی، عضــو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به خبر 
آنالین گفته بود: »ما در ســتاد علمی 
کرونا مجری نیستیم و فقط پیشنهاد 
می دهیم، در بخش اجرایی ستاد کرونا 
این تصمیم گیری ها با پیشــنهادها 
اجرا می شــوند. اینجا هــم برخی از 
پیشنهادهای ما اجرایی شد و بخشی 
دیگر اصال اجرایی نشــد. ستاد علمی 
پیشنهاد داده بود که اصال اجازه ای به 
برقراری سفرها داده نشود، اما متاسفانه 
این اتفاق رخ نداد و سفر کردن آزاد بود 

و همه مسافرت کردند«.
او افزوده بود: »هر آدم عاقلی می  داند 
که وقتی بیماری در حال کنترل است، 

این که بگویند همه چیز آزاد اســت و 
می توانید ســفر کنید شرایط را به هم 

می زند«.
 واکنش های توئیتری کاربران 

به بروز موج چهارم
اعالم ورود به پیک چهارم کرونا اما 
واکنش های فراوانی را در فضای مجازی 
به دنبال داشــت. برخی از کاربران در 
توییتر به سوءمدیریت دولت در اعمال 
محدودیت ها اشــاره داشتند و برخی 
از غیاب واکســن در پیک جدید کرونا 
ســخت گفتند و عده ای هم به طنز به 
فرافکنی مســئوالن در شرایط جدید 

اشاره کردند.
کاربری نوشــت: »در انگلستان، 
کرونای انگلیســی که روزانه تا 1۷۰۰ 
کشته می داد با واکسیناسیون سریع 
و گســترده تا حدود زیادی مهار شد. 
در ایران که از واکســن خبری نیست 
و پیک چهارم آغاز شده، چگونه مهار 

خواهد شد؟«.
کاربر دیگری نوشت: »یادمان باشد 
پیک کرونای انگلیسی متفاوت خواهد 
بود! هم از لحاظ تعداد مبتالیان و هم 

فوتی ها!«.
کاربر دیگری به سفرهای نوروزی 
اشــاره می  کند و می  نویســد: »مدام 
می گویند فالن شهر قرمز شده، فالن  
استان وارد پیک چهارم شده... خب آن 

موقعی که راه شهرهای توریستی را در 
ایام عید باز گذاشتید چنین شرایطی 

قابل پیش بینی نبود؟«.
کاربر دیگری کــه از کادر درمان 
اســت با اشــاره به باال رفتن شــمار 
مبتالیان نوشت: »مجبور شدیم یک 
آی ســی یو جدید باز کنیم...ســالم 

پیک چهارم!«.
کاربــر دیگــری در توییتــر بــه 
ســوء مدیریت دولت در کنترل کرونا 
اشاره دارد و می  نویسد: »بین صفوف به 
هم فشرده مرغ در یک ماه اخیر با پیک 
چهارم کرونا ارتباط مســتقیم وجود 
دارد، مقصــر دولت اســت. بي جهت 

گردن مردم نیندازید«.
و کاربــر دیگری به طنز نوشــت: 
»باالخره پیک چهارم »تقصیر مردمه« 

شروع شد!!!«.
 آرایش بحرانی و آماده باش 

در بهشت زهرا
هرچنــد خیزچهــارم کرونا قدم 
اولش را هم برنداشــته، اما مدیر عامل 
سازمان بهشت زهرا از افزایش 3 برابری 
فوتی های کرونا در 3 روز گذشته خبر 

داده است.
سعید خال در این باره به خبرنگار 
فارس گفته است: »3 روز است آمار باال 
رفته و از 2۰ نفر فوتی کرونایی درروز به 

6۰ نفر رسیده ایم«.
این در حالی است که در روزهای 
اخیر شــیوع کرونا افزایش بیشتری 
یافته و بیمارستان ها به حالت آماده 
باش درآمده اند. نــادر توکلی معاون 
درمان ســتاد فرماندهــی مدیریت 
بیماری کرونا در کالن شــهر تهران 
تاکیــد می  کند که شــیوع بیماری 
کرونا در روزهای اخیر سبب شده که 
همه بیمارستان های تهران به حالت 

آماده باش درآیند. 
توکلی ادامه می  دهــد: »در هفته 
دوم فروردین 1۴۰۰ بیماری کرونا در 
سراسر کشور از جمله تهران اوج گرفته 
و شــاهد روند صعودی این بیماری و 
به دنبال آن افزایش بســتری در اغلب 
مناطق مانند تهران هســتیم. تعداد 
بستری کرونایی در تهران 2 برابر شده، 
به این معنا که تعداد این افراد از حدود 
3۰۰ نفــر در روز به حــدود 6۰۰ نفر 

رسیده است«.

 حضور حداکثر ۳۰ درصدی 
کارمندان در ادارات

در پی وخیم شــدن اوضاع شیوع 
کرونا در کشــور و به ویــژه پایتخت 
دیروز معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری تهران با اشاره به اینکه تهران 
در شرایط قرمز قرار دارد، تاکید کرد: 
»براساس آخرین مصوبات ستاد ملی 
کرونا در شهرهای قرمز از جمله تهران 
حداکثر یک دوم کارمندان مشــاغل 
ضروری و مهم باید به صورت حضوری 
فعالیت کنند یعنی می  توانند حداکثر 
تــا ۵۰ درصد به صــورت حضوری از 
کارمندان استفاده کنند و سایر ادارات 
هم می  توانند حداکثر تا 3۰ درصد به 
صورت حضوری از کارمندان استفاده 
کنند یعنی دو سوم کارمندان به صورت 
دورکار، وظایــف خود را بایــد انجام 

دهند«.
غالمرضا عباس پاشا، به ایسنا گفت: 
»در تهران با توجه به اینکه در شرایط 
قرمز قرار گرفته است برگزاری جلسات 
در صورت ضرورت باید حداکثر با 1۵ 
نفر تشکیل شــود و برگزاری جلسات 
غیرضرور و بیــش از این تعداد ممنوع 
اســت«. به گفته او مصوبات ســتاد 
ملی کرونا الزم االجراست و بر همین 
اساس شرایط شهرهای قرمز به تمامی 
دستگاه های استان تهران ابالغ شده و 

بر اجرای آن نیز نظارت خواهد شد.
در شــرایطی که به نظر می رســد 
کار از دســت وزارت بهداشت در رفته 
و ویروس ها خــود مدیریت کرونا را در 
کشور به دست گرفته اند، باید دید این 
تمهیدات دست و پا شکسته می تواند 
کمی سرعت شیوع ویروس در کشور و 

به خصوص پایتخت را مهار کند.

سفرهای نوروزی نقش بیشتری در خیز چهارم کرونا دارند یا کندی روند واکسیناسیون؟

فرافکنی متقابل مسافران و دولت!

خبر

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور گفت: حدود یک 
میلیون و 6۴۵ هزار هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه ایران با 
تراکم پوشش 2۵ تا ۵۰ درصد کاسته شده و در مقابل یک میلیون 
و 91۰ هزار هکتار به اراضی جنگلی با تراکم پوشش 1 تا ۵ درصد 

اضافه شده است.
اسکندر زند ضمن اشــاره به وضعیت حفاظت از جنگل ها 
و مراتع در کشــور ما به عنوان اصلی ترین رکن حفاظت از تنوع 
زیستی  به ایسنا گفت: متاسفانه به طورکلی وضعیت حفاظت از 
جنگل ها، مراتع و زمین های زراعی در کشور ما طی سال های اخیر 
مناسب نبوده است. بهره برداری بی رویه، تغییر کاربری و تخریب 
سرزمین از اصلی ترین عوامل از بین رفتن جنگل ها و به  تبع آن 
تنوع زیستی است. براساس آمار سال 1399، در ایران حدود 2 
میلیون هکتار اراضی جنگلی و 1۵.۷ میلیون هکتار جنگل داریم.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در ادامه تصریح 
کرد: مقایسه این آمار با اطالعات سال 1383 نشان می دهد که 
طی 16 سال اخیر سطح جنگل های ایران زیاد تغییر نکرده است 
ولی کیفیت جنگل ها آسیب دیده است؛ به طوری که حدود یک 
میلیون و 6۴۵ هزار هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه ایران 
) با تراکم پوشش 2۵ تا ۵۰ درصد( کاسته شده و در مقابل یک 
میلیون و 91۰ هزار هکتار به اراضی جنگلی )با تراکم پوشش 1 تا 

۵ درصد( اضافه شده است.
 به گفته وی در مجموع می توان گفت که ساالنه حدود 1۰3 
هزار هکتار از جنگل های نیمه انبوه کاســته و در مقابل ساالنه 
حدود 12۰ هزار هکتار به اراضی جنگلی اضافه شده است البته 
طی 16 سال اخیر ساالنه 32 هزار هکتار به سطح جنگل های 
دســت کاشــت )که به مراتب کیفیت پایین تری نســبت به 
جنگل های طبیعی دارند( افزوده شده است و سطح جنگل های 
انبوه )با تراکم پوشش بیش از ۵۰ درصد( نیز ساالنه حدود 26 

هزار هکتار افزایش داشته است.
زند در ادامه گفت: بر این اســاس می تــوان بیان کرد که 
کیفیت جنگل هــای ایران به شــدت پایین آمــده و به جز 

جنگل های انبوه که حدود 12 درصــد از جنگل های ایران را 
شامل می شوند و البته به نسبت دور از دسترس قرار دارند، بقیه 
جنگل ها به شدت در معرض آسیب قرار دارند. زند با بیان اینکه 
اگر تخریب ســرزمین، تغییر کاربری و بهره برداری بی رویه با 
همین سرعت ادامه داشته باشد، ســرمایه زیستی ما آسیب 
جبران ناپذیری خواهد دید، گفت: امروزه در دنیا به طور متوسط 
1۴ درصد از مساحت کشورها به عنوان مناطق حفاظت شده 
شناخته می شوند. در کشــور ما مناطق حفاظت شده حدود 
12 درصد از وســعت کل ایران اســت البته برنامه حفاظت از 
تنوع زیستی جهانی کشورها را موظف کرده که 1۷ درصد از 
مساحت خود را به مناطق حفاظت شده ارتقا دهند. به هرحال 
این امید وجود دارد که بشر در این مناطق بتواند از تنوع زیستی 

و ژنتیکی زمین حفاظت کند.
  ایران جزو 2۰ کشور غنی ازنظر 

تنوع زیستی و ژنتیکی است
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در ادامه با بیان 
اینکه در سطح دنیا 11 نوع اکوسیســتم وجود دارد که شامل 
اکوسیســتم های آبی، خاکی، طبیعی، مصنوعی و... می شود، 

گفت: در کشور ما 9 اکوسیستم از این 11 اکوسیستم وجود دارد. 
از سویی دیگر از ۴2 نوع تاالبی که در دنیا داریم، ۴1 نوع آن در ایران 
شناسایی شده است. از این رو ایران جزو 2۰ کشور غنی ازنظر تنوع 

زیستی و ژنتیکی است.
زند ادامه داد: تنوع زیستی و ژنتیکی در کشور ما سبب شده 
است که بســیاری از گیاهان و جانوران بومی ایران باشند. ما در 
ایران 21۰۰ گونه گیاهی داریم که مخصوص کشور ما هستند 
همچنین منشا بسیاری از گونه های گیاهی و دام ها ایران است 
البته باید اشاره کرد که تنوع گسترده آب و هوا در کشور ما عامل 
این تنوع ژنی و گیاهی است و ما باید تنوع زیستی خود را به عنوان 

یک سرمایه ملی تلقی و از آن حفاظت کنیم.
با این حال زند به این نکته نیز اشاره کرد: براساس گزارشی که 
در سال 2۰21 منتشر شده است طی پنج تا 1۰ سال آینده بحران 
از بین رفتن تنوع زیستی یکی از بحران های جدی بشر خواهد 
بود. عالوه بر این  می توان گفت که حداقــل ۴۰ درصد اقتصاد 
جهان و 8۰ درصد نیازهای بشر وابسته به منابع بیولوژیک است 
و اگر این منابع آســیب ببینند، زندگی انسان دچار مشکالتی 

جدی خواهد شد.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی اعالم کرد:

کاهش بیش از یک میلیون هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه کشور

یک اپیدمیولوژیست: 
»در مورد سفرها پیامی که 
مردم دریافت کرده بودند 
این بود که مسافرتشان به 

مناطق زرد و آبی بدون هیچ 
محدودیتی آزاد است که 

این تصمیم درستی نبود و 
به نظر بنده حتی اشتباهی 

استراتژیک بود«

از دیروز شهر های تهران، 
کرج، اصفهان، شیراز، 

ایالم، شهرکرد و زنجان 
نیز به جمع ۸۸ شهر قرمز 

کشور پیوستند و ۱۳۹ 
شهر رنگ نارنجی به خود 

گرفتند
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