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نابودی۸۰  درصد جنگل ها و 
منابع طبیعی 

یــک کارشــناس 
محیط زیســت، گفت: 
۸۰ درصــد جنگل ها و 
منابع طبیعی ایران طی 
۴۰ سال اخیر نابود شده 

و از بین رفته است.  محمدرضا محبوب فر، ادامه داد: 
ســاالنه ۱۲ هزار هکتار از جنگل ها در کشور نابود 
می شوند. بخشــی از تخریب جنگل ها به صورت 
آتش سوزی و بخشی دیگر هم جنگل تراشی است، 
زیرا چوب مرغوب جنگل های کشور به خارج صادر 
می شود. همچنین خاک مرغوب جنگل های ایران 
نیز به مبالغ ناچیز به فروش می رسد. او اضافه کرد: 
تخریب جنگل ها منجر به تشــدید آلودگی هوا و 
فروش خاک حاصلخیز جنگل نیز منجر به از بین 

رفتن پوشش گیاهی و جانوری خواهد شد.
    

ناتوانی در تهیه تبلت و موبایل 
برای همه دانش آموزان 

مدیرکل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آموزش 
عشــایر وزارت آموزش 
و پرورش بــا بیان اینکه 
تاکیــد ما بــر آموزش 

حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی و 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی است؛ درباره وضعیت 
محرومیت از تحصیل در مناطق روستایی و عشایر 
گفت: هنوز آمار دقیق احصاء نشده است و در حال 
جمع آوری شاخص های مختلف هستیم. محمدرضا 
سیفی گفت: به اندازه کافی تبلت در اختیار نداریم. 
به دو میلیون و ۲۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان 
خود نیاز داریم؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق 
نمی افتد زیرا تولید داخلی میسر نیست و با توجه به 
تغییرات نرخ ارز، از خارج هم نمی توانیم این تعداد را 
وارد کنیم. وی افزود: هدف ما در گام نخســت این 
اســت که ۱۰۰ هزار تبلت را با اولویت دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد تهیه کنیم. یک شرکت 
داخلی قول هایی داده و تولید را شروع کرده است، 
اما اینکه تبلت برای همه دانش آموزان فاقد این ابزار، 

فراهم شده باشد تاکنون میسر نشده است.
    

 کلونی  کارتن خواب ها 
در حاشیه کرج

مدیــر بهزیســتی 
کرج با تاکیــد بر اینکه 
افزایش کارتن خوابی با 
اوضاع اقتصادی رابطه 
مستقیم دارد، گفت: در 

حال حاضر شاهد »کلونی کارتن خواب ها« در مناطق 
حاشیه نشین کرج هستیم. علیرضا فتاح پور، با اشاره 
به اینکه چند سالی می  شود که کارتن خوابی به یکی 
از مهمترین مشــکالت جامعه تبدیل شده است، 
افزود: مشکالت اقتصادی مهم ترین علت افزایش 
پدیده کارتن خوابی در دهه اخیر است و در سال های 
اخیر در فصل سرما و زمستان مشکل کارت خوابی پر 
رنگ تر و دردناک تر می شود.به گفته او نزدیکی کرج 
به پایتخت باعث شده است این شهرستان به مقصد 
کارتن خواب های برخی نقاط پایتخت تبدیل شود و 
به همین دلیل در مناطق مختلف حاشیه کرج کلونی  

کارتن خواب ها شکل گرفته است.
    

درخواست برای اجباری شدن 
معاینه فنی برتر خودروها در تهران

مدیرعامل ســتاد 
معاینه فنی خودروهای 
شــهر تهران گفت: با 
توجه به تشدید آلودگی 
هوا طی روزهای اخیر 

در پایتخت، حداقــل برای روزهایــی که هوا در 
شرایط ناسالم قرار دارد، باید داشتن معاینه فنی 
برتر اجباری شود. حسین مقدم با اشاره به اینکه 
این تصمیم می تواند در کمیته اضطرار آلودگی هوا 
اتخاذ شود، گفت: معاینه فنی برتر دارای شرایط 
سختگیرانه ای در آزمون آالیندگی است و از لحاظ 
هزینه و ســایر آزمون ها با معاینــه فنی معمولی 

تفاوتی ندارد.
    

استفاده از پیام رسان های 
خارجی در مدارس ممنوع شد

وزیر آمــوزش و پــرورش درباره اســتفاده از 
پیام رسان های غیر از شاد گفت: برای تمام مدارس 
استفاده از شاد، تعیین شده و اجازه ندارند از دیگر پیام 
رسان های خارجی استفاده کنند.  محسن حاجی 
میرزایی، افزود: شاد امکانات و ظرفیت های خوبی 
دارد و تنوع خدمات آن در هیچ یک از سرویس های 

خدمت رسان آموزشی وجود ندارد. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

آمار رســمی مرگ و میــر کرونا 
در ایران در حالــی از مرز ۳۰هزار نفر 
گذشته که دیروز، ناهید خداکرمی، 
عضو شورای شــهر پایتخت، نیمی از 
این آمار را مربوط به تهران دانســت. 
در عین حال ایرج حریرچی، معاون 
کل وزیر بهداشــت نیز در چند روز 
گذشته گفته بود: »موارد بستری در 
بیمارستان های تهران دو برابر میزان 
ترخیص است«. شرایطی که برخی 
از مقامات بهداشتی کشــور از آن با 
عنوان »طوفان کرونا« یاد می کنند. 

اما آنچــه تاکنون راهــکار دولت 
و البتــه اســتانداری تهــران بوده 
اســت؛ تمدید چند باره ی پاره ای از 
محدودیت هاست. محدودیت هایی 
که برخــی معتقدند؛ اجــرا یا عدم 
اجرای آن فرقی به حال تهران ندارد! 
چراکه نه تنهــا محدودیت ها کافی 
نیســت، که نظارت کافی بر همین 
اندک هم چندان محســوس نبوده 
و بســیاری از مشــموالن، به آن تن 

نداده اند. 
شاهد این مدعی شاید نگاهی به 
آمار ابتال و مرگ و میــر در روزهای 
اخیــر باشــد. هرچنــد از اجــرای 
محدودیت ها در تهــران دو هفته ای 
می گذرد اما به نظر می رســد چندان 
نتوانســته اســت بار ابتال به کرونا را 
کاهش دهد. بر اســاس آخرین آمار 
اعالم شــده از سوی ســیما سادات 
الری، ســخنگوی وزارت بهداشت، 
دیروز ۳۸۹۰ مورد جدید کووید-۱۹ 

در کشور طی ۲۴ ســاعت شناسایی 
و ۲۵۲ تن نیز به دلیــل ابتال به کرونا 

جان باختند.
روز شنبه اســتاندار تهران برای 
ســومین هفتــه پیاپــی از تمدید 
محدودیت  ها و تعطیلی ها در پایتخت 
خبر داد و یادآور شــد که هیچ یک از 
باشگاه های ورزشــی و بدن سازی از 
مقررات ابالغی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مستثنی نیســتند. انوشیروان 
محسنی بندپی گفت: »ورزش های 
پر برخورد از جمله کشــتی، کاراته، 
جودو، اســتخرهای سرپوشــیده و 
باشگاه های بدن ســازی تا دوم آبان 
تعطیل می ماننــد و پــس از آن در 
این رابطه با توجه به وضعیت شــیوع 

ویروس تصمیم گیری می شود«.
روابــط عمومــی وزارت ارشــاد 
نیز اعــالم کرد کــه در پیــروی از 
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با 
کرونا، تمامی مراکز هنری و فرهنگی 
محل تجمــع، همچون ســینماها، 
کتابخانه هــا، ســالن های نمایش و 
آموزشــگاه های هنری تــا دوم آبان 

بسته خواهد بود.
محدودیت های شهری

شنبه ۱۹ مهرماه، به دنبال افزایش 
شیوع کرونا در کشــور و به تصمیم 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا استفاده از 
ماسک در تهران از در منزل اجباری 
و اعالم شد که با افرادی که از ماسک 
استفاده نکنند برخورد می شود. این 
در حالی بود که پیش از این شهروندان 
باید در اماکن عمومی و وسایل حمل و 
نقل عمومی ماسک می زدند. قانونی 
که بسیاری اعتقاد داشتند باید خیلی 

زودتر از اینها اجرایی می شد.

اما با وجود اعالم برخــورد با این 
افراد از ســوی دولت، هنوز شاهدیم 
بسیاری همچنان در خیابان ها بدون 
ماسک تردد می کنند و کسی هم مانع 

تردد آنها نمی شود.
گرچه هنوز آمــاری در خصوص 
میزان استفاده از ماســک در تهران 
در هفته اخیر گزارش نشده است، اما 
تخمین میدانی نشان می دهد حدود 
۱۰ درصد از مــردم همچنان بدون 
ماسک و بدون نگرانی از اینکه جریمه 

شوند، در خیابان ها تردد می کنند. 
این در حالی بود کــه هفته پیش 
حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی 
و انتظامی اســتاندار تهران با اشاره 
به تصمیم ســتاد ملی کرونا مبنی بر 
سختگیری نسبت به عدم استفاده از 
ماسک گفته بود: »کسانی که مبتال 
به کرونا هســتند، حتماً باید اطالع 
دهند و خارج شــدن آنها از قرنطینه 
باید با هماهنگی باشــد و در صورت 
عدم اطالع ۲۰۰هزار تومان جریمه 
می شوند«. اما او نگفت این افراد باید 
دقیقا با چه ارگانــی و از چه طریقی 

هماهنگ کنند.
گــودرزی همچنین بــا تأکید به 
برخورد جدی با متخلفان گفته بود: 
»افراد باالی ۱۸ ســال باید در همه 
مکان ها اعم از سربسته و باز از ماسک 
اســتفاده کنند و تیم های انتظامی، 
بازرسان بهداشــت و درمان و عوامل 
بســیج نیز بر این امر نظارت خواهند 
داشت و در صورت استفاده نکردن از 
ماسک بار اول تذکر و ثبت مشخصات 
انجام می شود و افراد بار دوم به میزان 
۵۰هزار تومان جریمه می شوند«. اما 
پس از گذشت یک هفته از اعمال این 

مقررات در مورد میــزان جریمه این 
افراد و چگونگی نظــارت بر این افراد 
برای جلوگیری از تکــرار ارتکاب به 

این عمل گزارشی ارائه نشده است.
از ســوی دیگر مردم هم از کرونا 
و محدودیت هایش خســته شده اند 
و به دنبــال راهی بــرای پیدا کردن 
حال خوش هســتند. بنابراین بدون 
توجه به محدودیت ها و پروتکل های 
بهداشــتی در بوســتان های شهر و 
مراکــز خریــد و خیابان هــا تردد 

می کنند.
همچنیــن بر اســاس مقرراتی 
که حــدود یک هفته ای اســت که 
از اجــرای آن می گــذرد جریمــه 
جابجایی مســافران فاقد ماســک 
برای شرکت اتوبوســرانی مربوطه 
۵۰۰هزار تومان تعیین و همچنین 
راننــدگان فاقد ماســک اتوبوس و 
تاکســی بار اول با تذکر و بار دوم با 
جریمه ۱۰۰هــزار تومانی مواجه و 
به ازای هر مســافری که از ماسک 
استفاده نکند ۲۰هزار تومان جریمه 

می شــوند. این در حالی اســت که 
واحدهایی که در طی دو هفته پیش و 
هفته پیش رو از محدودیت ها پیروی 
نکنند ، مشمول جریمه و حتی پلمپ 
می شــوند. اما گزارش های پراکنده 
خبر از باز بودن بســیاری از اماکن 
ورزشی مشــمول این محدودیت و 
آرایشــگاه ها و ... می دهد. اماکنی 
که زیر ســایه نبود نظارت کافی به 

فعالیت خود ادامه داده اند.
محدودیت های تردد 

از سوی دیگر براســاس تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که 
در سه روز منتهی به تعطیالت اخیر، 
ورود و خروج از اســتان های تهران، 
البرز، اصفهــان، آذربایجان غربی و 
خراسان رضوی به غیر از خودروهای 
امدادی، اورژانســی و حمــل و نقل 

عمومی ممنوع شود.
ایــرج حریرچــی، معــاون کل 
وزارت بهداشــت درباره اثربخشــی 
این محددودیت هــا تاکید می کند: 
»در روز اول ایــن محدودیت در اکثر 
این اســتان ها چه در میزان ورود به 
استان و چه در میزان خروج از استان 
و تردد داخل استانی بیش از ۲۰درصد 
کاهش تردد اســتانی مالحظه شده 
اســت. اگر این تجربه محدودسازی 
تردد تاثیــر خوبی در میــزان ابتال و 
مرگ و میر روزانه داشــته باشد، در 
هفته های آتی با بررســی در ســتاد 

کرونا مجدد تکرار خواهد شد«.
اگرچــه گروهی از مســئوالن از 
کارآمد بــودن محدودیــت ترددها 
ســخن گفته اند، اما برخــی دیگر از 
مسئوالن و کارشناسان از نحوه اجرای 
محدودیت های تــردد گالیه دارند و 
تاکید می کنند کــه نظارت جدی بر 
اجرای محدودیت ها اعمال نشــده 
است. آنها می گویند در برخی مبادی 
ورودی و خروجی اســتان ها، هیچ 
نظارتی بر اجــرای محدودیت های 

تردد وجود نداشته است.
به طور مثال، دکتر محمد فتحی، 
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی 
البــرز از نحوه اجرای طــرح کنترل 
مبادی ورودی و خروجی کرج انتقاد 
می کند و می گوید: »متولیان اجرای 
این امــر، نظارت درســتی بر اجرای 
این دستورالعمل نداشــتند و حتی 
حضورشان در مبادی عالوه بر این که 
سبب اجرای این دستورالعمل نشد، 
بلکه ســبب ایجاد ترافیک در مبادی 
بین شــهری شــدند. قرار بر این شد 
که مبادی ورودی و خروجی اســتان 
البرز مورد کنترل و نظارت قرار گیرد، 
اما متاسفانه نظارت دقیقی بر رفت و 

آمدها صورت نپذیرفت«.
او انتقــاد می کند: »متاســفانه 

بســیاری از خودروها به مسیر خود 
بــدون محدودیــت ادامــه دادند و 
برگشت داده نمی شــدند. مسافرت 
نکردن در این ایام مورد توجه و هدف 
قرار گرفته بود، اما با توجه به نظارت 
درســتی که وجود نداشــت، حتی 
احتمال دارد در روزهای آتی شــاهد 
روند گســترش این  بیماری با شدت 

بیشتری باشیم«.
به گزارش ســایت الف در اتوبان 
تهران- شمال نیز که از انتهای اتوبان 
آزادگان در تهــران آغاز می شــود و 
در انتها به جاده چالوس می رســد، 
مشــاهدات عینی حاکی از این بود 
که منع تــردد و محدودیت های بین 
اســتانی در برخی ســاعت ها وجود 
نداشــت و عبور و مرور خودروها به 
صورت آزادانه ادامه داشت. این شکل 
از اجرای ناقــص محدودیت تردد با 
انتقــادات جدی همراه بوده اســت. 
کارشناســان می گویند بــا توجه به 
اینکه به احتمال زیاد، محدودیت های 
تردد در دیگر تعطیالت امســال هم 
اجرایی شود، نیازمند اجرای قاطع تر 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 

هستیم.
تهران و کالنشهرها را 2 هفته 

تعطیل کنید
با وجود ناکامی هــای متعدد در 
اجــرای محدود ایــن محدودیت ها 
دیروز رئیس شــورای شــهر تهران 
گفت: »هــم اکنون روزانــه نزدیک 
به ۵ هزار نفر به ایــن ویروس مبتال 
می شــوند و حدود ۳۰۰ نفر نیز جان 
خود را از دســت می دهند و این آمار 
در تهران نیز حدود ۱۵۰ فوتی است. 
به نظر اقدامات ویژه تری باید در این 
حوزه از ســوی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا انجام شــود و اینطور عملکرد 
و برنامه ریــزی جواب نداده اســت. 
توصیه می شــود که تهران را تعطیل 
کامل کنیم و در واقــع باید تهران و 
همچنین ســایر کالنشهرها به مدت 
دو هفته تعطیل کامل شوند و اگر این 
اتفاق نیفتد نمی توانیم از ســد موج 

سوم کرونا عبور کنیم«.

مردم وقعی نمی نهند و نظارت ها کافی نیست؛

محدودیت های کرونایی، صوری و فاقد اثربخشی است

خبر

رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ، دیروز با 
اعالم کاهش سهم سرقت در پایتخت به نسبت 
سایر نقاط کشور؛ خبر از افزایش وقوع جرایم در 

حوزه جعل و کالهبرداری داد.
ســردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ به ایســنا گفت: حدود دو سال و نیم 
پیش ۲۹ درصد از کل سرقت های کشور در تهران 
بزرگ رخ می داد، اما امسال این آمار به ۲۱ درصد 

کاهش یافته است.
وی درباره این که آیا عدد سرقت ها نیز در تهران 
کاهش یافته است؟ گفت: به لحاظ عددی در سال 
گذشته شاهد کاهش نسبی سرقت ها در تهران 
بودیم اما ســرقت های خرد کمتر از ســه درصد 
در نیمه نخست امســال افزایش داشته است که 
عمده آن نیز به ارتکاب سرقت از سوی معتادان و به 

خصوص معتادان متجاهر برمی گردد.
لطفی دربــاره معاونــت مبارزه بــا جعل و 
کالهبرداری نیز گفت: متاسفانه عدد وقوع جرایم 

در حوزه جعل و کالهبرداری در حال افزایش است 
که این عمدتا مربوط به جعل چک، مدارک، اسناد 

و نظایر آن است.
به گفته وی، متاسفانه در بحث لیزینگ خودرو 
نیز همچنــان اقدامات مجرمانــه رخ می دهد و 
افراد سودجو با تاسیس شــرکت های کاغدی و 
با سواستفاده از نوســان بازار خودرو با طرح وعده  
فروش ارزان قیمت یا خارج از نوبت خودرو اقدام 
به دریافت مبالغی از شــهروندان کرده و سپس 
متواری می شوند که ما در این زمینه چندین باند 

را منهدم کرده ایم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه 
برخی از شرکت های هرمی نیز با وجود هشدارهای 
متعدد پلیس همچنان فعال و در حال عضوگیری 
هستند، گفت: این موضوع نیز با اشراف اطالعاتی 
پلیس تحت رصد بوده و چندین شــرکت هرمی 
که عمده قربانیان آن را جوانان شــامل می شود، 

شناسایی و منهدم شده است.

لطفی با بیان اینکه جرایمــی نظیر کارت به 
کارت نیز جزو موارد پرتکرار بوده اســت، گفت: 
سوءاستفاده کنندگان از بی اطالعی شهروندان 
که عمدتا افراد پا به سن گذاشته هستند. آنان را با 
وعده های مختلف پای دستگاه عابربانک کشانده 
و با راهنمایی غلط تلفنی حساب بانکیشان را خالی 

می کنند.
 تاثیر وضعیت اقتصادی 

بر وقوع جعل و کالهبرداری
به گفته وی، متاسفانه وضعیت اقتصادی در 
افزایش جرایم مرتبط با جعل و کالهبرداری موثر 
بوده است، چرا که وقتی قیمت کاالیی باال می رود 
باندهای جعل دســت به کار می شــوند تا از آن 

سودجویی کنند. 
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: 
به عنوان مثال مدتی قبــل باند جعل طالهای 
عیار پاییــن را منهدم کردیــم. همچنین در 
حوزه ارز نیز گرچه موارد معدودی داشتیم اما 

چندین مورد بود که از شهرهای مرزی اقدام به 
وارد کردن ارز جعلی کرده بودند. جعل ســکه 
نیز در موارد معدودی بوده کــه در تمامی این 
موارد بــا هماهنگی و همراهــی بانک مرکزی 
عملیات هایی انجام شده اســت. اما با توجه به 
شرایط اقتصادی بیشــتر جعل مدارکی نظیر 

سند ملک، مغازه و ... افزایش پیدا کرده است.
لطفی با بیان اینکه ۹ پایگاه پلیس آگاهی در 
سطح سرکالنتری های پایتخت فعال هستند، 
گفت: این پایگاه به دلیل کثرت مراجعات راه اندازی 
شده و به نوعی هر کدام یک پلیس آگاهی کوچک 

را در خود جای داده است. ما البته در تالش هستیم 
که تا جای ممکن مراجعات حضوری مردم را به 

پلیس کم کنیم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با 
اشاره به فعالیت سامانه ۱۹۷ گفت: طبق آمارها 
هر ســه ثانیه یک تماس با ســامانه ۱۱۰ برقرار 
می شود. از این رو الزم است شهروندان عزیز اگر 
انتقاد، پیشنهاد یا شکایتی دارند با سامانه ۱۹۷ 
تماس گرفته و آن را مطرح کنند و ما این سامانه را 
لحظه به لحظه رصد کرده و به تمام موارد رسیدگی 

خواهیم کرد. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ  خبر داد:

افزایش جعل و کالهبرداری در تهران 

گرچه هنوز آماری در 
خصوص میزان استفاده از 
ماسک در تهران در هفته 
اخیر گزارش نشده است، 
اما تخمین میدانی نشان 
می دهد حدود 10 درصد 
از مردم همچنان بدون 

ماسک و بدون نگرانی از 
اینکه جریمه شوند، در 

خیابان ها تردد می کنند 

راهکار دولت برای مقابله 
با کرونا؛ تمدید چند باره ی 

پاره ای از محدودیت هاست. 
محدودیت هایی که برخی 

معتقدند؛ اجرا یا عدم 
اجرای آن فرقی به حال 

تهران ندارد! چراکه نه تنها 
محدودیت ها کافی نیست، 

که نظارت کافی بر همین 
اندک هم چندان محسوس 

نیست
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