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 خشک شدن ۱۵ درصد 
از تاالب میانکاله

فتــر  د یــر  مد
اکوسیستم های تاالبی 
ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت گفت: 
متاســفانه حدود ۱۵ 

درصد از خلیج گرگان )تاالب میانکاله( خشک شده 
است، که یکی از عوامل آن پایین آمدن آب دریای 
خزر است. مســعود باقرزاده کریمی، بیان کرد: در 
قانون حفاظت از احیــاء و مدیریت تاالب، هرگونه 
بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی 
غیرقابل جبران تاالب ها شود و وارد کردن گونه های 
گیاهی و جانوری غیر بومی به تاالب ها، ممنوع است.

    
۷۰ درصد پدر و مادرهای تهرانی  

کودکان خود را کتک می زنند
 شهال کاظمی پور، جمعیت شناس همزمان با 
»روز جهانی کودک« گفت: مطابق با پژوهش های 
انجام شده حدود ۷۰ درصد از خانواده های تهرانی 
کودکان خود را تنبیه بدنــی می کنند که این رقم 
باالیی اســت، از ســوی دیگر تنبیه روانی کودک 
نیز نسبت به تنبیه بدنی می تواند آزار بیشتری به 

کودکان برساند.
    

معاینه فنی  خودرو ها تا پایان 
تعطیالت کرونایی معتبر است

ســردار حسینی، 
ئیــس  ر نشــین  جا
پلیس راهــور تهران 
گفــت: معاینه فنی ها 
خودرو هایــی که در 

تعطیلی دو هفته ای به پایان می رســد همچنان 
معتبر و قانونی است. او گفت: با توجه به نرم افزار هایی 
که تمدید بیمه خودرو  را   انجام می دهند و این امکان 
را فراهم می کنند که به صورت غیرحضوری صدور 
بیمه انجام شود،  بی توجهی به تمدید بیمه در این دو 

هفته پذیرفتنی نیست.
    

پدر عصبانی 3 فرزند خود را 
گروگان گرفت 

فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری پدری که 
۳ فرزندش را در منزل به گروگان گرفته بود و رهایی 
گروگان ها خبر داد. سرهنگ مجید یگانه پور، فرمانده 
انتظامی اسفراین گفت: در بررسی های اولیه مشخص 
شد گروگانگیر دارای چند فقره سابقه کیفری بوده و 
به علت اختالف، مشکل اعصاب و مصرف مواد روان 

گردان دست به این اعمال زده است.
    

هزینه تست PCR تعدیل می شود
دبیــر و رئیــس 
دبیرخانه شورای عالی 
بیمه از پوشش بیمه ای 
۹۰ درصدی دو داروی 
کرونا در حوزه بستری 

خبر داد و در عین حال گفت: هزینه تست PCR در 
مراکز خصوصی تعدیل می شود.  سید سجاد رضوی 
درباره پوشــش بیمه ای فاویپیراویر و رمدسیویر، 
گفت: اگر دارویی در پروتکل های درمانی کرونا باشد، 
می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. فعال فاویپیراویر 
و رمدسیویر فقط در حوزه بستری استفاده می شوند 
و هر دو تحت پوشــش بیمه قرار گرفته اند. در حوزه 
بستری ۹۰ درصد هزینه ها تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرد و برای حوزه ســرپایی فعال تصمیم گیری 
نشده اســت و هنوز این داروها وارد پروتکل درمانی 
 PCR سرپایی نشده اند. وی همچنین گفت: تست
در بیماران بســتری و در مراکز ۱۶ ســاعته وزارت 
بهداشت به صورت رایگان انجام می شود، اما مردم 
برای انجام تست به صورت سرپایی از بخش خصوصی 
باید هزینه بپردازند که تعرفه آن مقداری متغیر است. 
تعرفه تست تشخیصی PCR نیز مصوب شده و در 
این هفته عدد و رقم آن ابالغ می شود که قیمت آن از 

قیمت های موجود کمتر خواهد شد.
    

توصیه به مصرف ماهانه ویتامین دی 
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
بر مصرف ماهیانه یک قرص ۵۰ هزار واحدی ویتامین 
D در بزرگساالن تاکید کرد. زهرا عبداللهی در نامه ای 
به معاونان بهداشت دانشــگاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی نوشــت: در خصوص ارتباط بین 
مکمل ویتامین D و پیشگیری و کنترل بیماری کووید 
۱۹ متاسفانه اطالعاتی بر خالف بخشنامه معاون وزیر 
بهداشت در شبکه های رسمی صد و سیما و شبکه های 
مجازی ارائه و سبب ســردرگمی مردم شده است، با 
توجه به سواالت مکرر کارشناســان تغذیه، دستور 
فرمایید به نحو مقتضی اطالع رســانی شده و همه 
برنامه های مکمل یاری همچنان براســاس دستور 

عمل کشوری اجرا شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

با ورود به دهمین ماه اعالم شیوع 
ویروس کرونا در ایران و نزدیک شدن 
آمار مرگ و میرهای کرونایی به ۵۰۰ 
نفر در روز، باالخــره محدودیت های 
کرونایی کمی جدی تر و با گستردگی 
بیشــتر از امروز اول آذرمــاه اجرایی 
می شود. خبری که شنبه هفته گذشته 
پس از برگزاری جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا از ســوی رئیس جمهور اعالم 
شــد. پیش و پس از این جلسه بود که 
اعضای متخصــص و صاحب منصب 
این ســتاد بارها بر وخیم بودن اوضاع 
شیوع کرونا در کشــور تاکید کرده و 
از مردم خواســتند که ضمن رعایت 
مقررات جدید، پروتکل  های بهداشتی 
را جدی تر بگیرند. حتی وزیر بهداشت 
هم به صورت جداگانه و با ارسال اس ام 
اس به مردم گوشــزد کرد که کرونا با 

کسی شوخی ندارد. 
اما بــه نظر می رســد هنــوز هم 
عده ای بــا کرونا شــوخی دارند، چرا 
که در همین  گیــر ودار و پس از اعالم 
جزئیات ممنوعیت هــا، یکی دو روز 
گذشته، انتشار فیلم ها و تصاویر متعدد 
از ترافیک ســنگین جاده های تهران 
به سمت شــمال، نمکی بود بر زخم 
پزشــکان و پرســتاران و کسانی که 
عزیزانشــان را به دلیل کرونا از دست 

داده اند. 

بر اســاس آخرین آمار رســمی 
اعالم شده از سوی سخنگوی وزارت 
بهداشت دیروز با جان باختن 4۷۹ نفر 
دیگر به دلیل بیماری کرونا رقم مرگ 
و میر بــه 4۳ هزار و ۸۹۶ نفر رســید. 
عددی که بیم آن می رود در روزهای 

آتی بسیار بیشتر هم شود.
  مسافران شمال 
حماسه آفریدند!

در حالی که بسیاری از مردم با اعالم 
محدودیت  های جدید کســب و کار 
نگران معیشت روزانه خود هستند که 
هجوم دوباره برخی مشتاقان شمال به 

جاده ها واکنش های بسیاری داشت.
برخی دلیل این هجوم را لغو برنامه 
پلیــس راهور برای بســتن خروجی 
مراکز استان ها دانســتند که قرار بود 
از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه اعمال 
شــود. اما در این میان اغلب کاربران 
فضای مجازی تیــغ پیکان انتقاد را به 

سمت مسافران شمال گرفتند.
المیرا شریفی مقدم، گوینده شبکه 
خبر نوشــت: »جاده های به ســمت 
شمال دارای ترافیک سنگین! آفرین، 

خوب رعایت می کنید«.
هــادی حاجتمنــد، کارگردان 
سینما هم این طور واکنش نشان داد: 
»این هایی که  برای  سفر  تفریحی   دارند 
 می روند  شمال، اگر  بی وجدان نیستند ، 
پس چی  هستند؟ االن  بیش  از  دو ماهه  

مادرم را  ندیدم«.
کاربری با کنایه به مشــتاقان سفر 
شمال نوشت: »شنیدم که از اول آذر 

محدودیت داریم. بدویــد تا ۳۰ آبان 
خودتان را به شمال برسانید که مبادا 
جا بمانید. قشنگ این ٢ هفته آمار رو 

ببرید باالتر«.
یکی از کاربران ســاکن شمال هم 
نوشت: »پَُرم از عصبانیت، ما این جا از 
زندگی مان مانده ایم و مجبوریم بمانیم 
خانه و حتی کارهای روزمره مان مختل 
شــده، آن  وقت یک عده ریختن توی 
جاده ها و دارنــد می آیند این ور. نکند 

شمال کرونا نیست و ما خبر نداریم؟«
حتی مسعود مردانی، عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا هم از جمله 
آن هایی بــود که با دیــدن فیلم های 
اخیر، متعجب شــد و گفت: »کسانی 
که به هیچ عنوان ســفرهای شــمال 
را ترک نمی کنند، مجددا حماســه 
آفریدند. در جاده های منتهی به شمال 
به شکل معجزه آسا انسان می دیدیم، 
تصور نمی کردیم مردم تــا این اندازه 
برای تنظیم مسافرت هایشــان پیش 
از اعمال محدودیت هــا برنامه ریزی 

داشته باشند!«
اما برخی نیز معتقدنــد این رفتار 
عده ای از مــردم در شــرایطی از این 
دســت تنها مخصوص مــردم ایران 
نیست و مثال در کشــور فرانسه هم با 
اعالم قرنطینه بسیاری از شهروندان 
این کشور به ســمت خانه  هایشان در 
خارج از شهرها هجوم بردند و ترافیک 
شدیدی در مسیرهای خروجی پاریس 

قابل مشاهده بود.
یکــی از کاربران فضــای مجازی 

نوشــت: »ترجیح می دهــم. به جای 
دیدن منظــره دود گرفته تهران دریا 
و درخت را از پنجره خانه ام در شمال 
تماشــا کنم. این موضوع چرا اینقدر 

گروهی را خشمگین می کند«.
 کدام مشاغل 

مجاز به فعالیت نیستند
امــا زندگی برای همه مــردم این 
میزان آسان نیست که بتوانند در دوران 
قرنطینه بدون نگرانی در خانه ای که 
احتماال پنجره ای رو بــه دریا یا کوه و 
جنــگل دارد، روزگار ســپری کنند. 
بســیاری در این میان نگران کسب و 
کارهای خود هستند و البته معیشت 

روزانه.
دیروز بر اســاس آنچه در اطالعیه 
وزارت کشــور اعالم شــد عــالوه بر 
بوستان ها و مراکز تفریحی، پاساژهای 
سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خرید و فروش بزرگ غیر مواد 
غذایــی و بازارهای موقــت، بازارها و 

نمایشــگاه های فروش انواع خودرو، 
مراکــز شــماره گــذاری اتومبیل، 
باشگاه های ورزشی، سالن های بدن 
سازی، آرایشــگاه های مردانه، مراکز 
فروش لوازم آرایشــی و بهداشــتی، 
مراکز فــروش فرش و موکــت، لوازم 
خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات 
داخلی، مراکز فروش کادویی، اسباب 
بــازی، لوازم التحریــر، مراکز فروش 
انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، 
خیاطی، آتلیه و عکاسی، آژانس مشاور 
امالک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز 
تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشــتری، 
قهوه خانه ها با عرضه مــواد دخانی و 
قنادی و شیرینی پزی تر و خشک، آب 
میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه 
در دو هفته آینده تعطیل خواهند بود.

از ســوی دیگر، فروشــگاه  های 
زنجیره ای، ســوپر مارکت ها، میوه 
فروشــی  ها و ســبزی فروشــی ها، 
میادین میوه و تره بــار، مراکز تولید، 
نگهداری، توزیع و فروش محصوالت 
غذایی و خدمــات وابســته، مراکز 
تولید و عرضــه فرآورده  های لبنی و 
نانوایی)تولید فراورده  های نانوایی(، 
داروخانه ها، مراکز و فروشــگاه  های 
دامپزشــکی، پخش دارو، عطاری و 
داروهای ســنتی، مراکز تهیه، تولید 
و توزیع مواد غذایی آمــاده و بیرون 
بر، خدمــات اپراتورهــای ارتباطی، 
خدمات الکترونیک، شــرکت  های 
خدمــات اینترنتــی اعــم از تامین 
کنندگان اینترنت، فروشــگاه  های 
اینترنتــی و شــرکت  های خدمات 
مبتنی بر اینترنــت، تعمیرگاه  های 
انواع خودرو و لوازم خانگی، الکتریکی 
و الکترونیکی، فروشــگاه  های انواع 
قطعات و لوازم یدکی، فروشگاه  های 
انــواع مصالــح ســاختمانی و آهن 
آالت، کارگاه  هــای صنعتی)مانند 
جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(، 
چاپخانه، خشکشویی، سازندگان و 
فروشندگان عینک مجاز به فعالیت 

در این دو هفته خواهند بود.
این در حالی است بر اساس اعالم 
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد 
ملی مدیریت کرونا، بــازار تهران در 
دسته مشاغل سرپوشــیده و تعطیل 

است.
جریمه صنوف متخلف چیست؟

طبق گفته علیرضا دالوری معاون 
بهداشت ستاد کرونای استان تهران 
در رابطــه با نحوه برخــورد با اصناف 
و بخش هایــی که طی ایــن دو هفته 

محدودیت هــا و تعطیلــی را رعایت 
نمی کننــد، ضابطان قضایــی اقدام 
می کنند و همچنین بازرسان و رابطان 
بهداشتی ستاد تهران نیز طی این دو 
هفته فعاالنه تر از گذشته نظارت ها را 
تشدید کرده و بر اساس کد تعیین شده 
برای هر بخش و فروشگاه، در صورت 
رعایت نکردن شــیوه نامه ها، برای بار 
اول اخطار و برای بار دوم پلمب را در نظر 
گرفته است.بهنام نیک منش، معاون 
بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز 
اخیرا از آغاز طرح تشدید نظارت ها با 
شروع محدودیت های جدید کرونایی 
از اول آذر خبر داده و گفته که از اول آذر 
به واحدهای صنفی که واحد خود را باز 
می کنند اخطار کتبی و شفاهی داده 
می شــود که معموالً اثر بخش است و 
باعث می شود خودشــان مقررات را 
رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت 
نکنند اماکــن انتظامــی واحدهای 

متخلف را پلمب می کند.
نکاتی که صنوف مجاز به فعالیت 

باید رعایت کنند
طبق اعــالم اســتانداری تهران 
اصناف گروه ۱ نیز مشــمول مقررات 
منع رفت و آمد از ســاعت ۹ شب تا 4 
صبح هستند و باید تا ساعت ۸ فعالیت 
داشته باشــند تا جریمه نشوند، مگر 
فعالیت داروخانه هــا و فعالیت های 
امدادی که مشمول فعالیت ٢4 ساعته 
هســتند. البته در منع تــردد درنظر 
گرفته شــده، اســتان تهران و البرز 
یکپارچه دیده شــده است. همچنین 
در راســتای رعایت عدالت گروه یک، 
حق ارائه خدمات مشــاغل گروه ٢، ۳ 

و 4 را ندارند.

محدودیت  های گسترده کرونایی از امروز آغاز می شود

شتاب برخی برای تجربه قرنطینه کنار ساحل!

خبر

در روزهای گذشته فیلمی از تخریب منزل 
یک زن بندرعباسی با داشتن دو فرزند و همخانه 
بودن با دو زن دیگر سرپرست خانوار نه تنها افکار 
عمومی را در فضای مجازی به واکنش وادار کرد، 
که مسئوالن استان را هم یک یک به ارائه توضیح 

و البته توجیه واداشت.
تخریب ایــن خانه که دو ماهی بود ســه زن 
سرپرست خانوار همراه با پنج فرزندشان در آن 
سکونت داشتند، روز پنج شنبه٢۹ آبان ماه، در 
حالی اتفاق افتاده که التماس های یکی از زنان 
در ممانعت از ایــن اقدام کارکنان شــهرداری 
بندرعباس، راه به جایی نبرد و این مادر ۳۵ ساله 
هم در اعتراض اقدام به خودســوزی کرد. بنا بر 
اظهارات پزشــک معالج، او دچار سوختگی ۱۷ 
درصد از ناحیه دست و قفسه سینه شده و اکنون 

تحت درمان است.
انتشــار این خبر چنان کام کاربران فضای 
مجازی را تلخ کرد که رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان فورا خواســتار اقــدام قاطع با عوامل 
این حادثه شــد و به عیادت این زن بستری در 

بیمارستان رفت.
پس از آن اســتاندار هرمزگان واکنشی تند 
نشــان داد و از شــهردار بندرعباس خواست با 

عوامل این اتفاق برخورد کند.

حتی برخی از گروهای جهــادی هم وعده 
دادند برای این زنان خانه ای می سازند.

تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستیم
یکی از زنان سرپرســت خانوار بندرعباسی 
ساکن در منزل تخریب شده با بیان اینکه تحت 
پوشــش هیچ یک از نهادهای حمایتی نبوده و 
نیستیم، گفت: امیدوارم وعده های داده شده از 
سوی مسئوالن عملی شــود. حسن زاده با بیان 
اینکه پیش از این یک بار از ســوی شــهرداری 
بندرعباس اخطار تخریب داده شده بود، اضافه 
کرد: همان موقع هم به بازرسین شهرداری اعالم 
کردیم که از سر ناچاری و نداری در این شرایط 
و در این منزل زندگی می کنم اما گوش شنوایی 

وجود نداشت.
این زن سرپرست خانوار با اشاره به اینکه سه 
فرزند محصل در این منــزل زندگی می کردند، 
گفت: با ویران شــدن این منزل در حال حاضر 
در منزل همســایگان به سر می بریم و مشخص 
نیســت وضعیــت زندگــی فرزندان مــان و 
تحصیل شان چه می شــود. تحت پوشش هیچ 
یک از نهادهــای حمایتی نبوده و نیســتیم و 
تنها با هزینه یارانه دولتی و کمک همســایگان 
زندگی خود را می گذرانیم و با این شرایط آینده 

نامعلومی داریم.

حســن زاده با اشــاره به اینکه با تمامی این 
وضعیت با آبرو زندگی کرده ایم و نگذاشــته ایم 
هیچ گاه کسی از مشکالت مان با خبر باشد، در 
پایان از ابراز لطف مردم طی روز گذشــته که با 
تماس هایشان ســبب دلگرمی این خانواده ها 

شدند، تشکر کرد.
برخورد قانونی بوده است

در این میــان اما عباس امین زاده شــهردار 
بندرعباس درباره علــت تخریب خانه این زن با 
تاکید بر اینکه این خانه در زمین تصرفی ساخته 
شــده بود و بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال 
ابالغیه برای تخلیه ایــن تخریب صورت گرفته 
است، گفت: زمین تصرفی بود و باید طبق قانون 

تخریب می شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بارها به این خانواده 
گفته شــده بود که محل را تخلیه کنند، ادامه 
داد: ماموران شهرداری به همراه ماموران یگان 
حفاظت مسکن در بخش رفع تصرفات به محل 
اعزام شده بودند. این زمین ها متعلق به مسکن و 
شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت و 
ساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این 
خانواده مجوز ساخت خانه نداشتند و غیرقانونی 

آن را بنا کرده بودند.
از ســوی دیگر موحدی نژاد، معاون خدمات 

شهری شهرداری بندرعباس نیز در خصوص این 
حادثه گفت: تاکید بر تخلیه محل، بیشتر برای 
امنیت خود این خانواده بود، زیرا در محلی ناامن 
که بستر رودخانه ای که مسیر آب های سطحی از 
شمال شرق به سمت دریاچه ٢٢ بهمن بود اقدام 
به ســاخت این اتاقک کرده بودند. به گفته او در 
لحظات تخریب، زن ناگهان اقدام به خودسوزی 
کرد. بالفاصله به بیمارســتان منتقل شد ولی 
متاســفانه دچار ۱۷ درصد سوختی شده است 
که بیشتر در دســت چپ این زن است. او گفت: 
طبق دستور شــهردار، تکلیف شده که عالوه بر 
پرداخت تمام هزینه هــای درمان با هماهنگی 
وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده 

اهدا شود.
برخوردهای چندگانه شهرداری

در حالی که برخی معتقدند وعده های این 

روزهای مقامات مختلــف مبنی بر برخورد با 
ماموران یا کمک به این زنان بــرای خانه دار 
شــدن وعده های چند روزه ای بیش نیست و 
تجربه های گذشــته ثابت کرده است که این 
وعده ها برای کم کردن از فشار افکار عمومی 
است، برخی نیز معتقدند، رفتارهای ماموران 
در تخریب خانه هــای غیرقانونی در صورتی 
می تواند قابل توجیه باشــد که این برخوردها 
با مالکان ثروتمند ویالهای غیر قانونی همانی 
باشــد که با این گروهای فقیر جامعه صورت 
می گیرد. این در حالی است که به عنوان مثال 
بنا به گزارش ها، با وجود عزم قوه قضاییه برای 
برخورد با ســاخت و ســازهای غیرقانونی در 
لواسان، هنوز ملک های غیر قانونی فراوانی در 
این مناطق به عرصه هــای بکر طبیعی تجاوز 

کرده و کسی مانع آنها نشده است.

اقدامی که با ابراز همدردی های نخ نمای مسئوالن همراه شد؛

تخریب آلونکِ محل زندگی 3 زن و ۵ کودک در بندرعباس

دیروز بر اساس آنچه در 
اطالعیه وزارت کشور اعالم 

شد عالوه بر بوستان ها و 
مراکز تفریحی، پاساژهای 
سربسته و سرباز، بازارهای 

سرپوشیده، مراکز خرید 
و فروش بزرگ غیر مواد 

غذایی و بازارهای موقت، 
بازارها و نمایشگاه های 

فروش انواع خودرو،  
باشگاه های ورزشی، 

قهوه خانه ها، آب میوه و 
بستنی فروشی و مشاغل 
مشابه در دو هفته آینده 

تعطیل خواهند بود

پس از اعالم جزئیات 
ممنوعیت ها، یکی ، دو 

روز اخیر انتشار فیلم ها و 
تصاویر متعدد از ترافیک 

سنگین جاده های تهران به 
سمت شمال، نمکی بود بر 

زخم پزشکان و پرستاران و 
کسانی که عزیزانشان را به 
دلیل کرونا از دست داده اند
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