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 خودکشی پدر و پسر 
به دلیل خشم از کرونا

مــرد جــوان کــه 
همســرش در یکی از 
بیمارستان های تهران 
جان باخته بود در اقدامی 
هولناک خود و فرزندش 

را داخل خودرو به آتش کشید. سرهنگ حمیدرضا 
فیضی، فرمانده انتظامی رودبار در تشریح این خبر 
گفت: صبح دوشنبه مأموران پلیس از آتش گرفتن 
یک خودروی پراید در زیر پل رســتم آباد - رودبار 
با خبر شــدند و دریافتند اجســاد مردی ۳۵ ساله 
به همراه پسر ۷ ســاله اش داخل خودرو است. پس 
از تحقیقات تیم کارشناســی برای پلیس موضوع 
خودســوزی محرز و در ادامه تحقیقات پلیســی 
مشخص شد که همسر این مرد ۳۵ ساله یکشنبه 
شب بر اثر بیماری کرونا در یکی از بیمارستان های 

تهران فوت کرده بود.
    

پلمب واحدهای صنفی 
عرضه کننده لباس نامتعارف 

معاون نظــارت بر 
اماکــن عمومی پلیس 
امنیت تهــران بزرگ از 
پلمب بیش از ۴۰ واحد 
صنفی متخلف به دلیل 

فروش لباس های نامتعارف خبرداد. سرهنگ نادر 
مرادی گفت:   در جریان اجــرای این طرح از بیش 
از ۲۵۰ واحد صنفی بازدید شد که به بیش از ۱۰۰ 
مورد اخطار داده شــد و بیش از ۴۰ واحد نیز پلمب 
شدند. همچنین به حدود ۲۰۰ واحد تذکر داده شد. 
به گفته مرادی این واحدهای صنفی اقدام به عرضه و 
فروش لباس های نامتعارف نظیر مانتوهای نامناسب 

و ... کرده بودند. 
    

ورود اولین ربات آتش نشان به تهران
نخســتین ربــات 
آتش نشــان که تولید 
داخل اســت به زودی 
بــه کمــک ســازمان 
آتش نشانی خواهد آمد 

تا در برخی حوادث که امکان امداد رســانی توسط 
آتش نشانان نیست به کمک ماموران بیاید. رئیس 
سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص این 
ربات آتش نشان گفت: لوله هایی به این ربات وصل 
است و در حریق هایی که آتش نشانان نمی توانند 
بروند و با خطراتــی روبه رو هســتند، از این ربات 
استفاده می شود به خصوص در حریق های صنعتی. 

    
تنها پستاندار خزر، در حال انقراض

به گفتــه مدیر کل 
دفتر زیســت بوم های 
دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، فوک 
خزری که تنهــا گونه 

پستاندار دریای خزر بوده به دالیل مختلف مانند 
بیماری ها، صید و شــکار، آلودگی آب ها و تغیرات 
اقلیمی در حال انقراض است. داوود میرشکار گفت: 
فوک ها در قسمت شمالی دریای خزر که هوا سردتر 
است، زادآوری می کنند و توله های خود را بر روی 

یخ ها به دنیا می آروند.
    

خبرخوشبرایکسبوکارهایآسیبدیده
فرصت ثبت  نام تسهیالت کرونا 

تا 25 تیر تمدید شد
صاحبان مشــاغل 
بیشــتر آســیب دیده 
از کرونــا تــا ۲۵ تیر ماه 
جاری فرصت دارند که 
برای دریافت تسهیالت 

حمایتی دولت ثبت نام کنند. بــا تصویب کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در بیستمین نشست این کارگروه، کارفرمایان 
و خویش فرمایان برای برخورداری از این تسهیالت تا 
kara.mcls. ۲۵ تیرماه باید به سامانه کارا به نشانی

gov.ir مراجعه و در این سامانه ثبت نام کنند.  پیش از 
این، مهلت پایان ثبت نام تا ۲۰ تیرماه اعالم شده بود اما 
با افزایش استقبال عمومی از این تسهیالت حمایتی 
در چند روز اخیر و درخواست متقاضیان، کارگروه یاد 
شده این زمان را تا ۲۵ تیرماه تمدید کرد.  همچنین 
تاکید شــد ضمانت الزم برای وام های تا ۱6 میلیون 
تومان صرفا شــامل چک یا سفته به تشخیص بانک 
است و برای تسهیالت بیش از ۱6 میلیون تومان که 
نیازمند ضامن اســت متقاضیان می توانند کارمند 
دولتی یا غیردولتی به بانــک معرفی کنند. افزون بر 
این، پرداخت وام یک میلیون تومانی حمایتی دولت به 
خانواده های شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح نیز 
در نشست اخیر این کارگروه در فرآیند اجرا قرار گرفت.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

گویا کرونا در تهران تازه آغاز شــده 
باشد. آنها که در بیمارستان ها در صف 
اول مقابله با این ویروس فعالیت دارند 
از نبود تخت خالی در بخش های ویژه 
کرونا، تراکم باالی جمعیت و وضعیت 
وخیم بیماران در تهــران می گویند. 
وضعیتی که حتی برخی آن را بســیار 
حادتر از اســفند و فروردین امســال 
توصیف می کنند و نگرانند در روزهای 
آینده وضع از آنچه که هســت نیز بدتر 

شود.
 این در حالی اســت که گرچه آمار 
رســمی و دقیقی در مورد میزان ابتال 
در تهران از سوی وزارت بهداشت داده 
نشده، اما روز سه شنبه محسن هاشمی، 
رئیس شورای شــهر در حاشیه جلسه 
این شورا، از خاکسپاری ۷۰ نفر در یک 
روز در بهشت زهرا گفت که در اثر کرونا 

جانباخته بودند.
 همچنین دیروز  سخنگوی شورای 
شــهر تهران با توجه به وضعیت کرونا 
خواستار دورکاری کارمندان و اعمال 
محدودیت در پایتخت شد. علی اعطا 
در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: 
»وضعیت تهران از نظر کرونا  بســیار 
اســفناک و در وضعیت قرمز اســت. 
افزایش پرشــتاب تعداد بیمــاران و 
جانباختگان، حیرت آور است. به عنوان 
نماینده مردم در شــورا، از ستاد کرونا 
مطالبه می کنم بی هیچ مســامحه ای، 

جدی ترین محدودیت ها را تصویب و 
اعمال کند. کمتریِن آن، دورکار شدن 

کارمندان است!«
جلسهاضطراریستادفرماندهی

کرونادرپایتخت
در حالی که در روز های اخیر تهران 
در وضعیت هشــدار قرار گرفته و آمار 
مبتالیان، فوتی ها و افــراد نیازمند به 
بســتری در ۱۰ روز گذشته به صورت 
صعــودی رو به افزایش بــوده و بخش 
عمــده ای از مرگ و میرهــای جدول 
آماری کل کشــور را به خود اختصاص 
داده است که برخی وضعیت تهران را در 
حال حاضر نیز قرمز می دانند و معتقدند 
دولت باید تدابیر ویژه ای برای محدودیت  
تردد و فعالیت در تهران اعمال کند و گرنه 
این شهر نیز سرنوشــتی چون ووهان، 

نیویورک و میالن و .... پیدا خواهد کرد.
در همین بــاره فرمانــده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا دیروز در کالنشهر 
تهران از برگزاری جلسه اضطراری خبر 
داد و گفت: »همــه اعضایی حاضر در 
جلسه نگران شرایط فعلی هستند و قرار 
شد تا تصمیمات جدی،  کارا و موثرتری 

با انسجام بین بخشی صورت گیرد«. 
علیرضا زالــی، گفــت: »نیازمند 
مداخالت و اقدامات ســختگیرانه تر 
هستیم. مقرر شد نمایندگان دستگاه ها 
با کارهای کارشناسی که در دستگاه های 
خود انجام خواهند داد، بســته ای را در 
زمینه کنترل بیماری در ابعاد مختلف 
آماده کنند تا بعدازظهر )چهارشنبه( 
در جلســه اضطراری که با حضور وزیر 

بهداشت برگزار می شود، ارایه شود«.
در ایــن جلســه نماینــدگان 

دستگاه های اجرایی، انتظامی، نظارتی، 
نیروهای مسلح، روسای دانشگاه علوم 

پزشکی و.. حضور داشتند.
شمارجانباختگان
از۱2هزارتنگذشت

اما در این میان آخرین اخبار نشان 
می دهد وضعیت بیماری جز در تهران 
در چندین شهر و اســتان بزرگ دیگر 
چون مشهد و مازندران نیز چندان تحت 

کنترل نیست. 
دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از 
شناسایی ۲6۹۱ بیمار جدید کووید-۱۹ 
در ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد و در 
عین حال بر لزوم پرهیز از ســفرهای 
غیرضروری در شرایط فعلی به ویژه به 
استان های خراسان رضوی و مازندران 

تاکید کرد.
سیماسادات الری گفت: »در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و 

۸۴ نفر رسید«.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 
۳۳۰۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
به گفته او اســتان های خوزستان، 
هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، 
ایالم، آذربایجان های غربی و شرقی و 
خراسان رضوی همچنان در وضعیت 
قرمز قرار دارند. همچنین استان های 
تهران، اصفهان، مازندران، گلســتان، 
البــرز، کرمــان، یــزد، سیســتان و 
بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

وضعیتپیچیدهتهران
در حالــی که حدود چهــار ماه از 
شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد 
و شهرها و استان های زیادی در کشور 
درگیر ایــن بیماری بودنــد و حتی 
وضعیتی وخیم پیدا کردند، تهران با 
شیب مالیم ابتال توانسته بود خدمات 
بهتری به بیماران بدحــال ارائه و در 
نتیجه میزان مرگ و میر خود را کنترل 
کند. اما پس از کاهش نســبی شمار 
ابتال و کاهش میزان مــرگ و میرها 
در نتیجــه اعمــال محدودیت های 
فروردین ماه و بازگشت امور به حالت 
عادی، برخی پیش بینی می کنند، این 
بار کرونا تهران را در مــی نوردد و به 
قول وزیر بهداشــت در دقیقه نود گل 
خواهیم خورد. این در حالی است که 
به اعتقاد مقامــات اجرایی پایتخت، 
کنترل این بیماری در تهران بســیار 
سخت و پیچیده تر از دیگر شهرهای 
کشور خواهد بود و به همین دلیل الزم 
است زودتر اقدام عاجلی برای اعمال 

محدودیت ها صورت گیرد.

در همین باره دیروز استاندار تهران 
گفت: »در خصوص شیوع ویروس کرونا 
وضعیت هشدار برای ما قرمز است چون 
تهران پیچیدگی های خــاص خود را 
دارد. در صورتــی که تهران به وضعیت 
قرمز برسد، کنترل شرایط در آن سخت 

می شود«.
انوشــیروان محســنی بندپی در 
حاشیه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران افزود: » گرچه شرایط شیوع 
کرونا در تهران قرمز نیست، ولی برای 
ما قرمز است. چون سیاست های ستاد 
کرونای اســتان تهران، این بوده است 
که هیچ چیز را عادی فــرض نکنیم و 

حساسیت های الزم را انتقال دهیم.
کاهش ظرفیت اســتفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی، لغو طرح ترافیک، 
تقلیل ساعت کاری یا اســتفاده از ۵۰ 
درصد نیروی انســانی ادارات، استفاده 
از ظرفیت های دورکاری و اجرایی شدن 
غربالگری توسط دستگاه های مختلف از 
مواردی است که کارشناسان معتقدند 
می توان با اعمال جدی تر آنها در تهران 

دوباره وضعیت را تا حدی کنترل کرد.
آیامردممقصرند؟

اما برخــی این پرســش را مطرح 
می کنند که چرا بحرانی که تا آســتانه 
مهار پیش رفته بود، یکبــاره در ابعاد 
بزرگ بازگشته و توانسته بار دیگر خود 
را به دغدغه اصلی افکار عمومی تبدیل 
کند؟ برخی از کارشناســان معتقدند 
این بازگشت، نتیجه شــتابزدگی در 
بازگشایی ها یا رها کردن نظارت در امر 
اجرای پروتکل هاســت و البته عادی 

شدن شرایط از منظر عمومی.
این در حالی است که شروع مجدد 
فعالیت های شغلی و بازگشایی اماکن 
عمومی بسیاری مانند مراکز فرهنگی، 
ورزشگاه ها، استخرها، سینماها، تاالر ها 
و مراکز خرید بــر افزایش همه گیری 

ویروس، تاثیر گذار بوده است.
هرچند استفاده از ماسک با دستور 
دولت اجباری شده، اما به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان واقعیت این است که فقط 
استفاده از ماســک کافی نیست و باید 
شیوه برخورد با ویروس کرونا در کشور 

تغییر کند.
الزامی کــه از پانزدهم تیــر ماه ۹۹ 
اجرایی و قرار شــد با افــراد متخلف به 
شــکل های گوناگوی مثل عــدم ارائه 
خدمت در مراکز دولتی یا نیمه دولتی 
برخورد شــود و حتــی کارمندانی که 

ماسک نمی زنند هم غیبت بخورند.
در همین باره سیما سادات الری 
ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی دربــاره اجباری 

شدن اســتفاده از ماســک در کشور 
به ایرنا گفتــه بــود: »دوره اپیدمی 
کرونا طوالنــی و باورهای مردم برای 
پیشــگیری از کرونا ضعیف تر شــده 
و رفتارهــا تغییر کــرده و در نتیجه 
موضــوع اجباری شــدن ماســک 
مطرح و از ۱۵ تیر ماه اجرایی شد که 
بســیار موثر خواهد بود. اصلی ترین 
عامل بــرای انتقال ویــروس کرونا، 
ریزقطره هایی است که موقع عطسه 
و سرفه و صحبت کردن به فرد مقابل 
منتقل می شود و اگر از ماسک استفاده 
کنیم، فرد مقابل را از انتقال بیماری 
محافظت می کنیم و وقتی هر دو طرف 
از ماسک اســتفاده کنند، درصد این 

پیشگیری افزایش پیدا می کند«.
بازگشتمحدودیتها

با توجه به قرار گرفتن برخی از نقاط 
کشور در وضعیت هشــدار یا قرمز در 
خصوص ابتال به کرونا، برخی استان ها 
با اعمال محدودیت هایی تالش دارند 
تا این اپیدمــی را منطقه خود کاهش 
دهند. این در حالی است که در روزهای 
اخیر نیز مسئوالن شــهر کرج نیز در 
شرایط هشدار، فعالیت مراکز و صنوف 
پرخطر شهرستان کرج را به مدت یک 
هفته تعطیل کردند. محدودیت هایی 
که برخی معتقدند در تهــران نیز باید 
اعمال شــود و گرنه شاهد فاجعه ای در 

آن خواهیم بود.
در همین باره رئیس پلیس اماکن 
عمومــی پایتخت گفــت: »از آنجایی 
که میــزان مرگ و میر ویــروس کرونا 
افزایش یافته است، احتمال بازگشت 

محدودیت ها وجود دارد«.
سرهنگ نادر مرادی به میزان گفت: 
»درحال حاضر تمامی اماکن تجمعی 
اجــازه فعالیت بــا ۵۰ درصد ظرفیت 
خود را دارند، اما از آنجایی که سه شنبه، 
بیشترین میزان فوتی ها طی ۲۴ ساعت 
را تجربه کردیم، به همین دلیل ممکن 
است مجددا محدودیت ها برای کنترل 

بیشتر بیماری بازگردند«.

وضعیتپایتختدرمواجههباپیکدومکروناپیچیدهاست

هشداردرتهرانواحتمالبازگشتمحدودیتها

گزارش

در حالی دیــروز فرمانده یــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وقوع 
۱۲۰۰ فقره آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع 
کشور خبر داد که گزارش هایی در مورد چندین 
فقره آتش ســوزی جدید در ایــن مناطق در 
روزهای گذشته مخابره شده است. در تازه ترین 
مــورد، محمدباقر هنربر، مدیــر کل مدیریت 
بحران استانداری آذربایجان  شرقی با اشاره به 
آتش سوزی در ارسباران گفت: این آتش سوزی 
از شــب ۱۷ تیــر در ۴ نقطــه از منطقه کالله 
شهرستان خداآفرین شــروع شد و گرچه در ۳ 
نقطه مهار شده، اما مهار آن در یک نقطه کامال 

صخره ای و سخت عبور همچنان ادامه دارد.
او گفــت: با توجه بــه ســختی کار در این 
منطقه و کمبود نیرو برای مهار آتش سوزی، از 
دستگاه های شهرستان کلیبر درخواست اعزام 

نیروی اضافه شده است.
از ســوی دیگر مرتضی زمانپــور، مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به وقوع دو مرحله آتش سوزی 
در جنگل های بلوط بلند این استان گفت: ۱۰۰ 

هکتار از این جنگل ها در روزهای دوشــنبه و 
سه شنبه در آتش سوختند.

در مرحله نخســت این آتش سوزی در روز 
دوشنبه 6۰ هکتار و با شعله ور شدن آتش در روز 
سه شــنبه ۴۰ هکتار دیگر از جنگل های بلوط 

بلند دچار آتش سوزی شدند.
همچنین آتش جنگل های سروآباد هم در 
کردستان نیز گرچه مهار شد اما خسارت های 

زیادی را به فضای سبز این منطقه وارد کرد.
در همین باره مســلم مرادی، رییس اداره 
منابع طبیعی سروآباد گفت:ساعت ۲۱ شامگاه 
سه شنبه  یک فقره آتش سوزی در اطراف جایگاه 
دفن زباله شهرداری سروآباد گزارش شد که این 
حریق در مدت کوتاهی به مراتع و جنگل های 
اطراف نیز سرایت کرد و موجب شعله ور شدن و 

ایجاد یک آتش سوزی شد.
شهرســتان ســروآباد با وجــود  ۷۰ هزار 
هکتارجنگل، ۳۵ هــزار هکتار مرتع و ۱۲ هزار 
هکتــار اراضی کشــاورزی و باغــی در فاصله 
۹۰ کیلومتری از غرب ســنندج مرکز استان 

کردستان واقع شده است.

دستگیری40نفربهدلیلآتشسوزی
جنگلها

ســرهنگ علی عباس نژاد با اشاره به اینکه 
طی ســه ماهه ابتدایــی امســال ۸۰۰ فقره 
آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع کشــور به 
وقوع پیوسته اســت، گفت: ۱۰ هزار هکتار از 
اراضی جنگلی و مرتعــی طی این مدت درگیر 

آتش سوزی ها بودند.
وی افزود: طــی ۱۵ روز ابتدایی تیرماه نیز 
۴۰۰ مورد آتش ســوزی در عرصه های منابع 
طبیعی رخ داده است که از این تعداد ۱۴۰ فقره 
در اراضی جنگلی بود همچنین وسعت اراضی 
جنگلــی و مرتعی این آتش ســوزی ها ۲۵۰۰ 

هکتار گزارش شده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در 
ادامه با بیان اینکه امسال وقوع آتش سوزی های 
عمدی در جنگل ها و مراتع کشــور بیشــتر 
شــده اســت، تصریح کرد: درصــدی از این 
آتش سوزی ها از نظر ما مشکوک است و تاکنون 
نیز ۴۰ نفر از عوامل آتش سوزی ها - چه سهوی 

و چه عمدی- دستگیر شده اند.
به گفته عباس نژاد بر اساس قانون عامالن 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور عالوه بر 
جبران خسارت و مجازات نقدی به یک تا پنج 

سال حبس محکوم می شوند.
او با اشاره به اینکه از مردم می خواهیم که در 

حفاظت از طبیعت به ما کمک کنند به ایســنا 
گفت: به طور کلی روشن کردن آتش در جنگل 
جرم اســت و چنانچه نیروهای منابع طبیعی 
آتش مشــاهده کنند، برخورد قانونی خواهند 
کرد. اگر به هر دلیلی و بنابر ضرورت گردشگران 
مجبور به روشن کردن آتش در جنگل ها شدند، 
پیش از تــرک کردن محل از خاموش شــدن 
کامل آن مطمئن شــوند. فراموش نکنیم که 
اگر این آتش ها به صورت کامل خاموش نشوند 

به سرعت با وزش باد گسترش می یابند.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها 
در ادامه اظهارکرد: راننــدگان هنگام عبور از 
مســیرهای مرتعی و جنگلی ته سیگار خود را 

به حاشــیه جاده پرتاب نکنند چراکه این کار 
می تواند به وقوع آتش سوزی در جنگل منجر 
شود همچنین رها کردن شیشه  یا سایر وسایلی 
که سبب انعکاس نورمی شــود از دیگر عوامل 
وقوع آتش در جنگل ها و مراتع اســت. افرادی 
که زمین خود را پس از برداشت محصول آتش 
می زنند نیز عموما قادر به کنترل آن نیستند و 
این وضعیت سبب می شود که آتش به جنگل ها 

و مراتع کشیده شود.
عباس نژاد در پایان تاکید کــرد: این اقدام 
جرم است و نیروهای منابع طبیعی درصورت 
مشــاهده چنین موضوعی پیگیــری قضایی 

خواهند کرد.

۱200فقرهآتشسوزیجنگلیومرتعیدرسهماه

آتش به دامن ارسباران هم افتاد

کاهشظرفیتاستفادهاز
ناوگانحملونقل،تقلیل
ساعتکارییااستفادهاز
50درصدنیرویانسانی،
دورکاریو...ازمواردی
استکهکارشناسان

معتقدندمیتوانبااعمال
جدیترآندرتهراندوباره
وضعیتراتاحدیکنترل

کرد

استاندارتهرانگفت:
»درخصوصشیوعویروس
کروناوضعیتهشداربرای
ماقرمزاستچونتهران
پیچیدگیهایخاصخود

رادارد.درصورتیکهتهران
بهوضعیتقرمزبرسد،

کنترلشرایطدرآنسخت
میشود«
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