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 رشد 23 درصدی ازدواج
 دختران ۱۰ تا ۱۴ساله

مطابــق با گــزارش 
منتشر شــده مرکز آمار 
ایــران، ازدواج دختران 
۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه 
ماهه اول ســال جاری، 

۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد 
در تابستان ۹۹ رسیده است. این آمار برای دختران 
۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از حدود ۳۶ هزار در سه ماهه اول 
سال جاری به حدود ۴۴ هزار ازدواج در تابستان ۹۹ 
رسیده و رشد داشته است. از سوی دیگر اما تنها ۳ 
ازدواج برای پســران کمتر از ۱۵ سال در تابستان 
گذشته به ثبت رســیده که در مقایسه با بهار ۹۹ با 
۵ مورد ازدواج ثبت شــده، کاهش داشــته است. 
همچنین آمار ازدواج ثبت شده برای پسران ۱۵ تا 
۱۹ ساله نیز از حدود ۴۸۰۰ نفر در بهار ۹۹ به حدود 
۵۹۰۰ نفر در تابستان ۹۹ افزایش داشته است. آمار 
والدت های ثبت شده برای مادران کمتر از ۱۵ سال 
نیز نسبت به سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته و 

در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ مورد رسیده است. 
    

علت مرگ پرندگان میانکاله 
مشخص شد

پس از اعــام مرگ 
گروهــی دیگــری از 
پرندگان مهاجر در تاالب 
میانکاله و خلیج گرگان، 
دیروز بهمن نقیبی، معاون 

بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعام کرد 
که دلیل مرگ این پرنــدگان آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان و نیوکاســل نبود و علت مرگ آنها مانند 
سال گذشته سم بوتولیسم است. این در حالی است 
که تاکنون ۱۳ گونه پرنده مهاجر آبزی به تعداد هزار 
و ۸۱۶ بال براثر بیماری در تاالب میانکاله و خلیج 
گرگان تلف شدند. به گفته او امسال در بخش هایی 
از این تاالب شاهد عقب نشــینی آب بودیم و اگر 
تاالب احیا نشــود این فاجعه ممکن است سالیان 

سال تکرار شود. 
    

 تصویب ساخت مترو 
تهران - پردیس در هیات دولت

مهــدی هدایــت، 
مدیرعامــل شــرکت 
عمــران شــهر جدید 
پردیس گفت: پس از دو 
سال تاش و برنامه ریزی 

بی وقفه، پروژه مترو تهران - پردیس با حضور رئیس 
جمهوری درهیات دولت تصویب شــد تا عملیات 
اجرایی این پروژه بزرگ ملی در شــرق تهران آغاز 
شود. به گفته او این پروژه به طول حدود ۲۵ کیلومتر 
و با برآورد بیش از چهار هزار میلیارد تومان، ایستگاه 
ترمینال شرق در انتهای خط ۲ تهران که به زودی 
ساخته می شود را به شــهر جدید پردیس متصل 

خواهد کرد.
    

 از سرگیری جراحی زیبایی 
در بیمارستان های پاک

رضا گلپیرا، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی 
و تعالی خدمــات بالینی وزارت بهداشــت ضمن 
تشریح وضعیت بیمارستان های کشور با توجه به 
روند کاهشی بیماری کووید-۱۹ در کشور، گفت: 
مدت هاســت که اعمال غیر اورژانس را آغاز کرده 
ایم و در زمینه اعمال زیبایی هم در بیمارستان هایی 
که بیمارســتان های پاک از نظر کرونا محســوب 
می شوند، اقدامات شان را انجام می دهند و مشکلی 

از این بابت نداریم.
    

تدوین برنامه ۱۰ ساله مقابله با 
کانون های داخلی گرد وغبار 

محمــد  علــی 
طهماسبی،   دبیر ستاد 
ملی مقابله با گردوغبار 
حفاظــت  مان  ز ســا
محیط زیســت گفــت:  

در حال تهیه یک برنامه ۱۰ ســاله بــرای مقابله با 
کانون های داخلی گرد و غبار هستیم، در این برنامه 
وظیفه همه دستگاه ها در ۱۰ سال منتهی به سال 
۱۴۱۰ مشخص می شود. طهماسبی به اقداماتی 
که تا کنون بــرای کاهش گرد و غبار انجام شــده، 
اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات نهالکاری و 
بوته کاری حدود ۱۱۰ هزار هکتار از کانون های گرد 
و غباری در سه سال گذشته است. همچنین بیش 
از ۲ میلیون هکتار مدیریت چرای دام و قرق چه در 
مناطق تحت مدیریت چه در مناطق منابع ملی یعنی 
مراتعی که در اختیار وزارت کشاورزی است انجام شد 

که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اواخر دی ماه بود که تصاویری از 
هجوم مسافران به شــهرها و جزایر 
جنوبی در شــبکه های اجتماعی و 
رسانه ها منتشر شد. تعطیلی که این 
بار مسافران خسته از شرایط کرونایی 
را به جای شمال -که به دلیل شرایط 
کرونایــی با منع تردد مواجه شــده 
بود- به سمت شــهرهای جنوبی به 
خصوص جزایر کیش و قشم سرازیر 
کــرد. میزبانی که البتــه با کمترین 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام 
شــد و همانطور که قابل پیش بینی 
بود وضعیت شــیوع کرونــا در این 
مناطق را چنان شدید کرد که دیروز 
سرهنگ رسول ابراهیمی، جانشین 
معاون عملیات ترافیک راهور نیروی 
انتظامی کشور از ممنوعیت ۵ روزه 
سفر به کیش و قشــم خبر داد. این 
ممنوعیت در حالی اعام شده است 
که پیش بینی می شــود بسیاری از 
افراد از تعطیلی ۲۲ بهمن برای سفر 
به مناطق خوش آب و هوای شــمال 
و جنوب اســتفاده کنند. اما در این 
میان برخی گزارش های غیررسمی 
حکایت از این دارد که افراد از راه های 
قانونی و غیرقانونــی می توانند این 

ممنوعیت ها را دور بزنند. 
افزایش محدودیت های تردد

هر چند در روزهــای اخیر موج 

شــیوع مرگ و میر ناشــی از کرونا 
حالت نزولی به خود گرفته اســت، 
اما پیش بینی می شود این وضعیت 
دیری نپاید و شــرایط رو به وخامت 
تغییــر کند. این در حالی اســت که 
احتمال مــی رود تعطیات پیش رو 
خطر سفرهای بین استانی را که در 
یکی دو هفته اخیر با زرد و آبی شدن 
بیشتر شهرها و رفع ممنوعیت های 
تردد افزایش قابل توجهی پیدا کرده 
بود، باز هم بیشتر و موج چهارمی را که 
همه کارشناسان سامت نسبت به آن 
هشدار می دهند را زودتر از آنچه که 

گمان می بریم آغاز کند.
در همین راســتا نیروی انتظامی 
از ممنوعیت سفر به قشم و  کیش از 
۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه با هدف جلوگیری 
از قرمز شدن مجدد رنگ کرونایی در 
این دو جزیره خبــر داد و همچنین 
با توجه بــه آخریــن وضعیت منع 
تــردد و محدودیت هــای ترافیکی 
برابر مصوبه از ســوی کمیته امنیتی 
انتظامی وزارت کشور از امروز تردد 
خودروهای غیر بومی به استان های 
مازندران، گیان و گلســتان هم بار 

دیگر ممنوع می شود.
همچنین بر اساس این مصوبه که 
با هدف جلوگیری از گسترش بیماری 
کرونا به انجام رســیده است، تردد 
خودروهای غیربومی به شــهرهای 
اســتان مشــهد، اصفهان، شیراز، 
بندرعباس، بوشهر هم به مدت پنج 

روز ممنوع است.
با توجه به این مصوبــه عاوه بر 

جلوگیــری از خودروهای غیربومی 
به شهرهای اعام شــده رانندگانی 
که به این مصوبــه توجه نکنند مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان جریمه برای پاک 
خودرو آنــان منظور خواهد شــد. 
هر چند ســفرهای هوایی و البته با 
اتوبوس و خودروهــای تعاونی های 
مســافربری  به این شهرها همچنان 

به قوت خود باقی است.
این در حالی است که در روزهای 
اخیر انوشیروان محســنی بندپی، 
استاندار تهران نیز اعام کرد: »در ایام 
تعطیات پیش رو، بخشنامه کرده ایم 
هیچ موردی برای تردد خارج استان 
صادر نشــود مگر مــورد خاصی که 
شخص فرماندار تشخیص دهد. قطعا 
این تردد ها این طور نیســت که تنها 
بیماری را به اســتان دیگری ببرند، 
بلکه بیماری را از استان دیگری نیز به 

تهران می آورند«.
شمار باالی جریمه های کرونایی

در همین باره نیروی انتظامی در 
آخرین روز هفته گذشته اعام کرد 
که ایــن محدودیت هــا و جریمه ها 
سبب شده اســت که تردد خودروها 
۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش  داشته باشد.
بر اســاس اعام نیروی انتظامی 
تعداد ۲۱ هزار و ۶۶۷ دستگاه خودرو 
در طرح محدودیت شــبانه تنها در 
یک روز جریمه شدند. همچنین ۶۸۹ 
دستگاه خودرو نیز در مناطق نارنجی 
جریمه شدند و ۲۵ هزار و ۶۱۲ پیامک 
تخلفات کرونایی نیز بــه رانندگان 

متخلف ارسال شده است. با این حال 
برخی معتقدند با اخــذ مجوزهای 
کاری و شــغلی از این محدودیت ها 
عبور و جریمه های تعیین شــده را 

پرداخت نمی کنند. 
تردد با مجوز فرمانداری

در حالی که محدودیت های تردد 
اعمال شده از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا موجب کاهــش مرگ و میر 
کرونایی در آغاز فصل زمستان شده 
بود، انتظــار می رفت کــه با کاهش 
تعداد شــهرهای قرمز و نارنجی در 
کشور تردد به سایر شهرها آزادانه تر 
رخ دهد، این اتفاق در تردد های بین 
شــهری هر چند دیر اما رخ داد. اما 
محدودیت ترددهای شبانه شهری 
همچنان ادامه یافــت و متخلفان با 
۲۰۰ هزار تومان جریمه روبرو شدند. 
با ایــن حال محدودیت هــای برون 
شهری هم با پیش بینی افزایش آمار 

و همچنین نزدیک بودن ســال نو و 
شروع سفرهای نوروزی دوباره برقرار 

خواهد شد.
 طبق گفته ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشــت محدودیت ها 
در ایران تا پایان کرونا ادامه دارد اما 
بسته به بستری های کرونا در هر شهر 
میزان اعمال محدودیت های متغیر 
اســت. به همین دلیل خودروهای 
شــخصی باید برای ورود به اســتان 
دیگر مجوز تردد بین استانی دریافت 

کنند.
در حالــی که تــا میانــه دی ماه 
افراد برای دریافــت مجوز تردد بین 
اســتانی باید با مدارک و مستندات 
قابل قبولی به فرمانداری ها مراجعه 
می کردند، اما با زیاد شــدن شــمار 
متقاضیان، فرمانــداری تهران این 

خدمات را اینترنتی کرد. 
این در حالی بود که با زرد شــدن 
وضعیت تهران و بیشــتر شهرهای 
کشور این ســایت هم از مدار خارج 
شــد، گرچه بر اســاس اعام روابط 
عمومی فرمانداری تهران این سایت 
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خواهد گرفت، اما هنوز معلوم نیست 
این فعالیت از چه زمانی آغاز شــود. 
پیشتر این ســایت با توجه به حجم 
فعالیت در ساعات اداری و مشکات 
موجود، به منظور تســهیل در ارائه 
خدمت به متقاضیان از ســاعت۱۴ 
تــا۱۸ از روز شــنبه تا چهارشــنبه 

فعال بود.
بر اساس اعام های رسمی گفته 
می شود درخواست تردد، با مستندات 
ارائه شــده توســط کارشناســان 
فرمانداری تهران بررســی و تأیید یا 
عدم تأیید آن در قســمت پیگیری 
درخواســت ســامانه مربوطه قابل 

مشاهده است.
گفته شــده اســت پاســخ این 
درخواســت ها در مدت حداقل ۲۴ 
ساعت بررسی و پیامک تأیید نهایی 
نیز برای متقاضیان ارســال خواهد 
شد. همچنین متقاضیان می توانند 
از طریق پروفایل شــخصی خود در 
بخش پیگیری درخواست از وضعیت 

درخواست مطلع شوند.
بر اســاس اعــام فرمانــداری، 
متقاضیان پــس از دریافت پیامک 
تأیید نهایــی، باید تصویــر تاییدیه 
مجوز تردد را به صورت الکترونیکی 
در بخش پیگیری در خواست دریافت 

و همراه خود داشته باشند.

 چگونگی و شرایط 
دریافت مجوز تردد

عیســی فرهادی، فرماندار تهران 
درباره چگونگی و شرایط دریافت مجوز 
تردد بین شهری پیشتر گفته بود که 
حتما باید در سامانه ما موضوع بیماری، 
کشاورزی، کارخانه و صنعت، پخش 
داروخانه ها و مواد غذایی ثبت شود تا 

مجوز تردد داده شود.
در صفحه ثبت نام برای اخذ مجوز 
تردد نیز آمده اســت: »آن دسته از 
افرادی که محل کار یا محل اسکان 
آنها در دو شهرستان مختلف است، 
جهت اخذ برگه تردد، تصویر کارت 
شناسایی وســیله نقلیه یا برگ سبز 
خودرو، تصویر ســند مالکیت منزل 
یا اجاره نامه، تصویر گواهی محل کار 
)مثل صفحه اول دفترچه بیمه، کارت 
شناســایی محل کار یا معرفی نامه با 
مهر محل کار(، تصویر یکی از قبوض 
آب، برق یا گاز و افرادی که به دالیل 
پزشکی و درمانی می بایست در موعد 
مقرر به مراکز درمانی مراجعه کنند، 
مدارک پزشکی و درمانی دال بر الزام 
حضور بیمار در این شــهر به همراه 
مدارک خودرو و منزل را ارائه کنند«.

در پی اعام سخنگوی ستاد کرونا 
مبنی بر محدویت تردد به استان های 
زرد، احتمال راه اندازی مجدد سامانه 
صدور مجوز تردد بین شهری وجود 

دارد. 
با این حال حجم بــاالی تردد ها 
و کاهش تنها ۵ درصــدی آمارهای 
تردد به نسبت ســال گذشته نشان 
می دهد، اعمال ایــن محدودیت ها 
چندان هم موفق نبوده است. برخی 
از مراجعان به فرمانداری در ماه های 
پیش با پرداخت هزینه هایی و بدون 
داشــتن مدارک الزم اعام شده در 
سایت فرمانداری، موفق به دریافت 
مجوز شــدند. روش هایی که گرچه 
می تواند برای اداره مربوطه درآمدزا 
باشد، اما به کاهش آمار شیوع کرونا 

کمکی نمی کند.

محدودیت های تردد برای دولت درآمدزا بوده، اما تنها 5درصد سفرها را کاهش داده است

سفردرپسِخریدمجوزازفرمانداریها

خبر

با وجود این که آمار فوتی های کرونا در ایران 
همچنان روبه کاهش است، اما نمودارهای تعداد 
مبتایان و بستری ها کشــور، زنگ خطر شروع 
موج چهارم کرونا را به صدا درآورده اســت. این 
در حالی است که با نزدیک شدن به پایان سال، 
افزایش تردد در خیابان ها و به خصوص بازارها 

رشد قابل توجهی نشان می دهد.
به گفته پزشــکان، چهارمین مــوج کرونا 
می تواند از موج قبلی که منجر به پایان زندگی 

ده ها هزار نفر شد هم خطرناک تر باشد.
مســعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا، در این رابطه گفته بود: »اگر دچار 
پیک جدیدی در کشور شــویم، امکان دارد که 
میزان شــیوع، مبتایان و مرگ و میر ناشی از 
بیماری افزایش یابد؛ زیرا ممکن است ویروس 
جهش یافته و مقاوم شود«. او افزود: »با این حال 
با توجه به ماهیت ویروس کرونا ممکن است که 
میزان شیوع و ابتا به آن بیش از موج قبلی باشد. 
البته امیدواریم به کمک خدا با توجه به اینکه روند 
بیماری کاهشی است، پیک چهارم رخ ندهد. به 
نظر می رسد با نظارت و پایش مستمر می توان از 

وقوع موج چهارم پیشگیری کرد«.

 کاهش اندک شمار فوتی ها 
در هفته گذشته

البته خوشبختانه هنوز آثار این موج چهارم در 
آمار تعداد قربانیان کرونا دیده نمی شود و حتی 
در یک هفته گذشته میزان مرگ ومیر ناشی از 
کووید-۱۹ در کشــور به کمترین عدد ماه های 
اخیر رسید. به طوری که از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ بهمن 
به طور میانگین هر روز بیشتر از ۷۲ نفر در اثر این 
بیماری فوت کردنــد و حداکثر آمار قربانیان در 

یک روز هم ۸۲ نفر بود.
افزایش قابل توجه تعداد مبتالیان

در یک هفته گذشته آمار تعداد مبتایان اما 
افزایش قابل توجهی داشت و در حالی که تعداد 
روزانه مبتایان کرونا در کشــور در هفته های 
گذشته به کمتر از ۶ هزار نفر رسیده بود، از تاریخ 
۱۰ تا ۱۶ بهمن به طــور میانگین هر روز ۶۶۴۰ 
نفر به کروناویروس مبتا شــدند و حتی بعد از 
مدت ها دیروز آمار مبتایان بــه باالتر از ۷هزار 

نفر هم رسید.
پیام طبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، در این رابطه بــه ایلنا گفته بود: 
»اگر وارد موج چهارم بیماری شــویم، شرایط 

پرخطرتــر از آنچه که هســت، خواهد شــد و 
االن هم شــرایط برای ورود به مــوج چهارم در 
حال فراهم شــدن اســت و اگر این موج از اول 
 اسفند هم شروع شــود تا اردیبهشت ماه طول 

خواهد کشید«.
طبرســی افزود: »البته در نظر داشته باشید 
که اگر پروتکل ها رعایت شود، وارد موج چهارم 
نخواهیم شد، اما روندی که در آن هستیم، مثل 
عدم انجام درســت اعمال محدودیت ها و نبود 
فکر درست برای آن، صد در صد موج بعد اتفاق 

خواهد افتاد«.
افزایش شمار شهرستان های نارنجی

براســاس آمار اعام شــده توســط وزارت 
بهداشت در روز گذشته تعداد ۱۸ شهرستان در 
وضعیت نارنجی قرار دارند. اما دیروز معاون کل 
وزیر بهداشت در یک برنامه تلویزیونی از دو برابر 

شدن این عدد خبر داد.
حریرچی گفت: »شهرهای نارنجی پرخطر 
کشور در ۱۰ روز گذشته از ۱۸ به ۳۶ شهر افزایش 
پیدا کرده است و شهرهای زرد نیز از ۱۳۰ به ۱۷۸ 
شهر افزایش یافته و این برای ما زنگ خطر بزرگی 
است. از اواخر آبان ماه ســال جاری روند نزولی 

ویروس کرونا در کشــور آغاز شد، اما هم اکنون 
روند آن بر روی یک خط ثابت مانده است و این 
وضعیت ما را بسیار نگران کرده است که ممکن 
است در آینده روند آن صعودی شود، زیرا ۴ هزار 
ویروس کرونا شناسایی شده است و ممکن است 

شاهد جهش این ویروس ها باشیم«.
ورود نخستن محموله واکسن کرونای 

روسی به کشور
در حالــی کــه نگرانی هــا از شــروع موج 
بعــدی کرونا در کشــور بــاال گرفته اســت، 
ســیدحیدر محمــدی، مدیــرکل دارو و 
مواد تحــت کنترل ســازمان غــذا و دارو خبر 
داد کــه تزریق واکســن کرونای اســپوتنیک 
که نخســتین محمولــه آن پنج شــنبه وارد 

 کشــور شــد، هفته های آینده آغاز می شــود. 
به گفته او دو میلیون دوز از این واکسن به تدریج 

وارد و به یک میلیون نفر تزریق می شود.
او گفت: »اولویت هــای تزریقی طبق اعام 
وزارت بهداشــت، ابتدا کادر درمان و ســپس 
ســالمندان و بیماران خاص و صعــب العاج 

خواهد بود«. 
از سوی دیگر دیروز حمیدرضا بعیدی نژاد، 
سفیر ایران در لندن خبر داد که ۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار دوز واکسن شرکت آســترازنکا بزودی به 

ایران می آید.
به گفته او این واکســن در چارچوب برنامه 
کواکس خریداری شده است که قرار است بزودی 

به ایران ارسال شود.

زنگ خطر شروع موج چهارم کرونا به صدا درآمده است؛

افزایش نگران کننده آمار مبتالیان و بستری ها در کشور

حال حجم باالی ترددهای 
بین شهری و شهری و 

کاهش تنها 5 درصدی 
آمارهای تردد به نسبت 

سال گذشته نشان می دهد، 
اعمال این محدودیت ها 
چندان هم موفق نبوده 

است

برخی از مراجعان به 
فرمانداری در ماه های پیش 

با پرداخت هزینه  و بدون 
داشتن مدارک الزم اعالم 
شده در سایت فرمانداری، 

موفق به دریافت مجوز 
شدند. روش هایی که گرچه 
می تواند برای اداره مربوطه 
درآمدزا باشد، اما به کاهش 

آمار شیوع کرونا کمکی 
نمی کند
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