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درخواست تزریق واکسن کرونا 
برای کارتن خواب های پایتخت

مدیرعامل ســازمان 
و  خدمــات   ، ه فــا ر
مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران از ارسال 
نامه ای به ستاد کرونای 

تهران برای تزریق واکســن به کارتون خواب های 
پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، مالک حسینی 
با بیان این که نامه ای را برای زالی فرمانده عملیات 
مدیریت بیمــاری کرونا در تهران ارســال کرده و 
براساس آن خواستار شده که برای مددکاران، عوامل 
اجرایی گرمخانه ها، گشت های فوریت اجتماعی 
و همچنین مددجویان گرمخانه ها و مددســراها، 
واکسن کرونا تزریق شــود، اظهار کرد: مددکاران 
عوامل اجرایی گرمخانه ها و گشــت های فوریت 
اجتماعی به مانند کادر درمــان در معرض تماس 

مستقیم با افراد آسیب دیده و بی خانمان هستند.
    

هفت دهک جامعه زیر خط فقر 
زندگی می کنند

عضو شــورای شهر 
تهران با اشاره به اینکه 7 
دهک جامعه زیرخط فقر 
زندگی می کنند، گفت: 
باید از طریق تکنولوژی، 

تجارت، یکپارچگی و تعامل در کشــور توسعه را 
مدنظر قرار دهیم. به گزارش فارس، مجید فراهانی 
با اشاره به اینکه 7 دهک جامعه زیرخط فقر زندگی 
می کنند و در تالش برای تأمین نیازهای اساســی 
هســتند گفت: 8 درصد منابع مادی و معنوی دنیا 
را در اختیارداریم و باید پتانسیل کشور برای توسعه 

تمام عیار میهن مان به کار ببریم.
    

تعبیر»کودک همسری« به »ازدواج 
پیش رس«، توجیه بالوجه است

چندی تقی رســتم 
ونــدی، پیــش رئیس 
سازمان امور اجتماعی و 
معاون وزیر کشور با بیان 
اینکه در ایران »کودک 

همســری« جایگاهی ندارد بلکه با »ازدواج پیش 
رس« مواجه هســتیم، گفته بود که در روســتاها 
دخترانی داریم که در ۱۳ســالگی آمادگی ازدواج 
را دارنــد و با مراجعه به دادگاه و اثبات مســتندات 
می توانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی 
فعاالن حوزه کودک و زنان از جمله مشــاور عالی 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را به 
دنبال داشــت. به گزارش ایسنا، طیبه سیاووشی، 
دراین باره گفت: اینکه با تغییر لفظ کودک همسری به 
ازدواج پیش رس، سعی در پاک کردن صورت مسئله 
داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این آسیب 
اجتماعی را در بیــن فعاالن اجتماعــی و جامعه 
بشکنیم، بی توجهی نســبت به معانی عرفِی این 

آسیب اجتماعی و به نوعی توجیه بالوجه است. 
    

از نظر قانونی منعی برای تصویب 
زیست شبانه وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون  
فرهنگــی و اجتماعــی 
شورای شهر تهران گفت:  
وقتی شــورا مصوبه ای را 
تصویب می کنــد تا زمان 

اصالح و یا نقض آن توسط شورا الزم االجرا است و هیچ 
مرجعی نمی تواند مانع از اجرای آن شود. به گزارش 
ایلنا، حجت نظری بیان کرد: موضوع زیست شبانه یکی 
از دغدغه های اصلی تهران، ری و تجریش شده است. در 
همین راستا نیز طرحی با عنوان الزام شهرداری تهران 
به برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای بسترسازی 
تحقق زیست شبانه در چشم انداز ۱۴۰۲ در ۱۶ بهمن 
۹7 در صحن شــورا تصویب و براساس آن شهرداری 

مکلف به اجرای طرح زیست شبانه در پایتخت شد. 
    

تلفات پرندگان تاالب میانکاله و 
خلیج گرگان از۶ هزار بال گذشت

مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست مازندران 
مجموع تلفات پرندگان 
مهاجر جمع آوری شده 
را ۶ هزار و ۹۵ قطعه اعالم 

کرده است. حســینعلی ابراهیمی در مورد تلفات 
پرندگان تاالب میانکالــه و خلیج گرگان گفت که 
عملیات پایش و جمع آوری الشه پرندگان مهاجر 
آبزی توســط چندین گروه انجام شده و پرندگان 
مهاجــر از گونه های چنگر معمولــی، فالمینگو و 
مرغابی بوده که از سطح خلیج و ساحل جمع آوری 

و دفن شدند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خورشید غروب کرده، اما هوا هنوز 
روشن است؛ ابرهای درهم تنیده قرمز 
و نارنجی شده اند؛ آب دریا پایین آمده 
و تورهای پر از ماهی از تیرک هایی که 
ماهیگیران در دریا نصب کرده اند دیده 
می شود. اینجا ساحل »طبل« است. 7۲ 

کیلومتر خارج از شهر قشم.
ماهیگیران کوچک سخاوتمند

دو نوجوان، با پای برهنه و لباس های 
نازک، نیزه به دست به سمت تورهای 
ماهیگیری می دوند. آب تا باالی زانوهای 
نحیف و آفتاب سوخته شان می رسد؛ با 
مهارت تور را باال می کشند و ظرف های 
نسبتاً بزرگ پالستیکی شــان را پر از 
ماهی می کنند و تندتند اطراف را برانداز 
می کنند تا کســی از راه نرســد. آنکه 
جثه بزرگ تری دارد سطل را تا ساحل 
می آورد. پسرک ریزنقش اما هنوز داخل 
آب است. خم می شــود، به دقت درون 
آب یا شاید تور را نگاه می کند، نیزه را باال 
می آورد و داخل آب فرو می کند، این کار 

را چند بار دیگر هم انجام می دهد. 
پسر بزرگ تر ســطل پر از ماهی را 
پشت ســواری می گذارد. دوباره به آب 
برمی گردد و ســطل دیگری را می برد. 
پسرک ریزنقش به ســمت تورها خم 
می شــود، حاال نیزه ها در یک دست و 
مــرغ ماهی خــواری آرام و بی حرکت 
در دســت دیگرش اســت. به ساحل 
که می رســد بی درنگ به سمت چند 
جوان که کنار آتش نشسته اند می رود، 
مرغ را کنار آتش می گــذارد و با لهجه 
جنوبی می گوید: »توی تور گیر کرده، 
خسته شــده، چند دقیقه بماند کنار 
آتش گرم می شــود و می رود.« نیزه ها 
را باال می آورد و با دست ودل بازی ادامه 

دهد: »خرچنگ نمیخواین بندازید تو 
آتش؟« جوان ها جــواب رد می دهند، 
پسرک ریزنقش شانه باال می اندازد و با 
خرچنگ هایش سمت ماشین می رود. 
خرچنگ ها را عقب ماشین جا می دهد 
و سوار می شوند. کمی بعد ماشین میان 

گردوخاک ها گم می شود. 
هنوز گردوخاک ســواری به زمین 
ننشســته ماهیگیران از راه می رسند. 
سطل های بزرگ و بیشتری دارند. تورها 
را بیرون می کشــند، سطل ها را پشت 
تویوتا می گذارند، چنــد کودک دیگر 
با ســبدهای حصیری از راه می رسند 
و سبدهایشان را پر از ماهی می کنند، 
ماهی ها تا جــان در بــدن دارند تقال 
می کنند، از سبد روی شن ها می افتند 
و باز به سبد برمی گردند و این بار دیگر 

بی حرکت می شوند. 
ماهیگیران به جوانان نشسته در کنار 
آتش ماهی تعارف می کنند و جوانان این 
بار نه نمی آورند و سریع ماهی را داخل 
آتش می اندازند. من هم از این سخاوت 
بی نصیب نیستم، ماهی نمی گیرم اما 
سر صحبت باز می شود. از ماسکی که 

نصف صورتم را گرفته می فهمد که برای 
این اطراف نیســتم. اینجا ماسک زدن 
آن هم در وانفسای شیوع کرونا عجیب 
اســت. مردم طبل به ماســک زدن یا 
فاصله گذاری اجتماعی چندان اعتقادی 
ندارند و خبری از شیشــه های الکل و 
مایع ضدعفونی کننده در دستانشــان 
نیست. تنها روی صورت صندوقداران 
در سوپرمارکت های نســبتاً بزرگ یا 
آدم هایی که در ادارات رفت وآمد دارند 
ممکن است ماسک ببینید. خالصه اینکه 
ماسک من را متمایز کرده بود و همین 

باب صحبت با ماجد را باز کرد. 
 هرکسی سهم خودش را

 از دریا می گیرد
همان ابتدا ماجــد از دریا می گوید، 
از صید ماهی که چندان رضایت بخش 
نیســت و به خاطر شــرایط آب وهوا 
نمی توانند با قایق های کوچک به صید 
بروند. می گویم اگر صید خوب نیست 
پس چــرا در چند نوبت تــور را خالی 
می کنید؟ ماجد می خندد و می گوید: 
»ما خالــی نمی کنیم، تــور را خالی 
می کنند، خودشان ســرخود.« بعد از 
گفتن این جمله دلیل اضطراب و عجله 
پسرک ها را می فهمم. ماجد دوباره شروع 
می کند به گفتن اینکه شرایط زندگی در 
ماه های گذشته سخت شده و مردم توان 
خرید ندارند؛ دریا هــم به اندازه روزی 
همه ماهی می دهــد. »از خیر فروش 
گذشته ایم، یعنی چند سالی می شود 
بخورونمیر کار می کنیم. چون فقط یک 
قایق کوچک داریم و امیدمان به همین 
تورهاست. از وقتی کرونا آمده هم بخش 
زیادی از صید را یــا می برند یا خودمان 

می بخشیم. وضع همه خراب شده«
ماجد می گویــد: »در طبل کرونا را 
زیاد جدی نمی گیرند، اما کرونا جدی 
جدی زندگی هم ما را مختل کرده است. 
وضعیت کار و کاســبی خوب نیست. 

اگر دریا نباشــد که بیشــتر بچه های 
خانواده هــای فقیــر باید نــان خالی 

می خوردند.«
او در ادامــه حرف هایــش بــاز به 
بزرگی دریا اشاره می کند، به اینکه این 
دریاست که سایه اش بر سر مردم افتاده 
است:»کرونا مسافران را کم کرد. خیلی از 
مردم جزیره تمام زندگی شان را از طریق 
مسافران می گذرانند. مثاًل زنان تنهای 
زیادی هستند که سرپرستی خانواده را به 
عهده  دارند، چند تا بچه قد و نیم قد دارند 
که با کم شدن مسافران از زندگی کردن 
افتاده اند. قباًل غذا درســت می کردند، 
اتاقشان را اجاره می دادند، مسافران را 
راهنمایی می کردند اما حاال که به خاطر 
سختگیری ها دیگر توریست نمی آید 
هشتشان گرو نه شــده؛ بعضی شب ها 
زنان فقیر می آیند کنار دریا تا از صیادان 
ماهی بگیرند. من هم بخش کوچکی از 
صیدم را به آن ها اختصاص داده ام. ایمان 

دارم که برکت می آورد.« 
روی خجل پدر و حسرت بچه ها 

برای کالس آنالین
شاید در نگاه اول قشــم را با مراکز 
خرید بزرگ و رنگارنگش بشناســیم. 
با خیابان های تروتمیز و ماشــین های 

الکچــری و گران قیمت؛ بــا این حال 
قشم چهره دیگری هم دارد. چهره ای 
که کمتر کســی به آن توجه می کند و 
مسئوالن هم انگار دلشان نمی خواهد به 

این روی سکه رسیدگی کنند. 
فقر، بیکاری، فقدان زیرساخت های 
عمرانی و اجتماعــی، کمبود امکانات 
آموزشی و رفاهی، هزینه باالی زندگی 
و... از مهم ترین مشکالت بومیان جزیره 
قشم اســت که در ســال های اخیر به 
پشتوانه سیاســی کاری های بی پایان 
کمتر به چشم آمده و مردم این جزیره 
هر روز محروم تر از قبل روزگارشــان را 

سپری می کنند.
عبداهلل را در »درگهان« شــناختم. 
در بازار دست فروشی می کرد و شرایط 
زندگی اش را از ظاهرش می شد حدس 
زد. لباس بلند قهوه ای بلوچی پوشیده 
است. شش بچه دارد که چهارتای آن ها 
به گفته خودش »مدرسه برو« هستند. 
او هم از آمدن کرونا دل خوشــی ندارد. 
می گوید: »نمی دانم این مرض از کجا 
آمده و به کجا می رسد اما می دانم همه 
زندگی ام از بین رفته؛ نه روزی دارم و نه 
رویی که در چشمان بچه ها و زنم نگاه 
کنم. پسر و دختر بزرگم امسال مدرسه 
را کنار گذاشــتند. زنــم در خانه مردم 
کلفتی می کند و هر شب می میرم تا به 

خانه بروم.«
از عبــداهلل می پرســم دلیل ترک 
تحصیل دختر و پسرش چه بوده است؟ 
جواب عبداهلل متأثرم می کند. یک جواب 
یک کلمه ای کوتاه »تبلت«. بچه های 
عبداهلل به خاطر نداشــتن تبلت درس 
و مدرســه را رها کرده اند. او آه بلندی 
می کشد و ســرش را پایین می اندازد؛ 
ادامه می دهد: »همه زندگی ام را برای 
بچه ها گذاشــتم، برای اینکه در آینده 
برای خودشــان کاره ای شوند، تا مثل 
پدرشان در گرمای تابستان چشمشان 
به دست و جیب مردم نباشد. تمام زورم 
را زدم و توانستم یک تبلت برایشان جور 
کنم، فقط یکی، آن هم با قرض و قسط و 
وام. ساعت های کالس بچه ها با هم جور 
درنمی آمد. دختر و پسر بزرگ تر گفتند 
ما امسال درس نمی خوانیم تا سال دیگر 
بتوانیم یک تبلت دیگر بخریم. می دانم 
دلشــان خون اســت اما برای برادران 
کوچک ترشان کنار کشیدند. هر روز که 
آن ها کالس دارند از خانه بیرون می زنم 
تا خجالت نکشــم اما زنم می گوید که 
وقتی دو پسر کوچک ترم کالس دارند 

نگاهشان پر از حسرت است.«
فکری به حال بومی های قشم کنید!

قشم داستان پر غصه ای دارد. پشت 
آن ظاهر زیبا که هر ساله گردشگران 
زیادی را به ســوی خود فرامی خواند 
مناطقی هســتند که انگار ســال ها 
عقب تــر از دنیــا زندگــی می کنند. 
بسیاری از روســتاهای قشم به دلیل 
محرومیت مردم منطقــه هنوز بافت 

قدیمی و مســتهلک خــود را حفظ 
کرده و سازه های نیمه ویران سنگ و 
چوبی تنها سرپناه ساکنانشان است؛ 
درجه فقر و محرومیت به حدی است 
که مــردم مانند یک صد ســال پیش 
زندگی می کننــد و در برخی مناطق 
حتی از ســرویس بهداشتی مناسب 
برخوردار نیستند. البته این تنها مشکل 
قشم نیست و بسیاری از شهرستان و 
روستاهای محروم کشور از ساده ترین 

امکانات زندگی بی بهره مانده اند. 
بنا به گفته کارشناسان محرومیت 
قشم در هیچ جای استان هرمزگان وجود 
ندارد و هنوز عده ای از ســاکنان جزیره 
حتی کارت شناسایی و شناسنامه هم 
ندارند؛ برخی از روستاهای جزیره عالوه 
بر اینکه از امکاناتی همچون آب و برق 
محروم هستند، ساکنانشان در اوج فقر 

از یارانه نیز محروم اند.
ضعف های بهداشــتی و درمانی در 
قشم از دیگر معضالت این منطقه آزاد 
است که تنها گریبانگیر ساکنان و بومیان 
اســت چراکه مدیران و صدرنشینان 
جزیره اعتقادی به خدمــات درمانی 
ارائه شده ندارند و با صرف هزینه پرواز 
مستقیم به پایتخت پیش پاافتاده ترین 
بیماری خود را نزد پزشکان بنام کشور 
درمان می کنند این در حالی است که 
بیماری های وراثتی در گوشــه و کنار 
قشم بیداد می کند و خاموشی مسئوالن 
موجب مســکوت ماندن موضوع شده 

است.
بخش اعظمی از بومیان جزیره قشم 
تحت پوشش سازمان های امدادگر از 
جمله کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند 
چراکه جمعیت بیماران خاص و ناتوان در 
جزیره به دلیل مشکالت ژنتیکی بیش از 
حد به چشم می خورد و ناآگاهی خانواده 
از یک سو و عدم ورود صحیح مسئوالن 
حوزه بهداشــت و درمان از سوی دیگر 
موجب شدت یافتن موضوع شده است. 
از سوی دیگر، زلزله یک دهه گذشته و 
ویرانی بخش اعظمی از مناطق روستایی 
قشم بخشی از مشکالت و محرومیت 
بومیان را به نمایش گذاشــت که این 
موضوع نیز به مرور زمان به فراموشــی 
سپرده شــد تا دردی مضاعف بر پیکر 

رنجور مردم جزیره باشد.

چند روایت میدانی از زندگی  بومی های قشم در روزگار کرونا؛

اگردریانبود،بایدنانخالیمیخوردیم

خبر

رئیس بیمارستان سینا با اشاره به خطر ورود 
به موج چهارم بیماری کرونا ئ اینکه خطر انتشار 
ویروس انگلیسی ۵ برابر و مرگ ومیر آن سه برابر 
بیشتر است که درواقع ۱۵ برابر خطر باالتر خواهد 
رفت؛  گفت: مردم به این فکر نکنند که عید سال 
قبل کاری نکردند و امســال پروتکل ها را زیر پا 

بگذارند، 
محمد طالب پور در گفت وگو بــا ایلنا افزود: 
وضعیت بیمارستان ما فعاًل در این مدت تغییری 
نکرده و اآلن به صورت متوســط ۱۰ نفر در تریاژ 
می آیند، دو الی سه نفر بستری می شود و همچنین 
دو الی سه نفر هم ترخیص می شوند که به طورکلی 
اآلن بیست مریض کرونایی در بیمارستان داریم، 
این در حالی اســت که ماه های قبل ۱۴۰ مریض 

داشتیم.
رئیس بیمارســتان ســینا افزود: با توجه به 
پیش بینی هایی که برای انتهای بهمن و ابتدای 

اســفند داریم، خطر پیک بعدی که می تواند به 
همراه ویروس انگلیسی باشد را خواهیم داشت که 
خطر انتشار ۵ برابر و مرگ ومیر سه برابر که درواقع 
۱۵ برابر خطر باالتر خواهد رفت، بنابراین مردم 
باید این موضوع را جدی بگیرند و آگاه باشند چه 

خطری در کمین است.
 تا پایان تیر سال آینده جامعه از 
ویروس کرونا مصون نخواهد بود

طالب پور افزود: طبق مطالبی که در جلسه ی 
کمیته ی کرونا در بیمارستان مطرح شد، تا انتهای 
تیرماه ســال آینده جامعه از این ویروس مصون 
نخواهد بود، چون تزریق واکسن کرونا به تازگی 
شروع شده و باید ۲۰ الی ۳۰ میلیون نفر در جامعه 
واکسینه شوند تا جامعه تقریباً از اپیدمی مصون 
شــود که الزمه  اش این اســت، واکسن داخلی 

خودمان بعد از عید بین اقشار جامعه توزیع شود.
وی ادامه داد: توزیع واکسن با سرعت باید انجام 

شود تا خطر مرگ افراد مسن و کادر درمان و دیگر 
گروه ها کاهش پیدا کند.

پزشکان و پرستاران افسرده  شده اند
او با اشاره به خستگی کادر درمان و پیش بینی 
موج چهارم، ادامه داد: در شــرایطی که اپیدمی 
کاهش پیدا کند، کادر درمان هم کمی استراحت 
می کند، پرسنلی که مبتال بودند بهبود می یابند 
و دوباره به کار بر می گردند، درواقع کادر درمان 
بازیابی می شود، اما از طرفی مواجهه بااین همه 
ریســک پذیری و مرگ های که جلوی چشــم 
آن ها رخ داده، باعث ایجاد دپرسیون و افسردگی 

آن ها می شود.
طالب پور افزود: اگر این افراد هرروز شاهد مرگ 
چند نفر در آی سی یو باشند، انرژی آن ها گرفته 
خواهد شد و تاب تحملشان بسیار پایین خواهد 
آمد، اما درهرحال اگر موج چهارم اتفاق بیفتد ما 
نیروهای جایگزین خواهیم داشت و برای سقف 

۱۴۰ تخت، ظرفیت خدمت رسانی به بیماران را 
داریم و پرسنل شانه خالی نخواهند کرد.

آی سی یوها در حال پر شدن است
ســایر پزشــکان نیز می گویند احتمال باال 
رفتن تعداد مبتالیان به کرونــا با ویروس جدید 
زیاد است. روز گذشــته مدیرکل روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی در توئیتی نوشت: افزایش 
بیماران کرونا در بیمارستان ها شروع شد و »آی 
ســی یو«ها در حال پر شدن اســت، علت اصلی 

 آن هم رعایت نکردن اصول بهداشــتی اســت. 
حسین کرمانپور در این توییت تصریح کرد:  شروع 
شد. اورژانس دوتا، بخش ۲۶ نفر و آی سی یو هم در 
حال پرشدن. علت: باهم رفته بودیم بیرون. علت: 
جلسه بودیم، ماسک رو برداشتیم چای بخوریم. 
علت: صبح جمعه دوســتم اصرار کرد بیا دعای 
ندبه. علت: همه چیز را تا اآلن رعایت کردیم، سری 
به مادر زدیم. این طور شــد، مادر اآلن آی سی یو 

بستری است. 

رئیس بیمارستان سینا با شاره به خطر ورود به موچ چهارم و ابعاد فاجعه بار ویروس انگلیسی:

مردم در تدارک عید نباشند

از عبداهلل می پرسم دلیل 
ترک تحصیل دختر و 

پسرش چه بوده است؟ 
یک جواب یک کلمه ای 
کوتاه می دهد: »تبلت«. 

بچه های بزرگتر عبداهلل به 
خاطر نداشتن تبلت درس 
و مدرسه را رها کرده اند. آه 
بلندی می کشد و سرش را 

پایین می اندازد

مردم طبل به ماسک زدن 
یا فاصله گذاری اجتماعی 
چندان اعتقادی ندارند و 

خبری از شیشه های الکل 
و مایع ضدعفونی کننده 

در دستانشان نیست. تنها 
روی صورت صندوقداران 

در سوپرمارکت های نسبتًا 
بزرگ یا آدم هایی که در 
ادارات رفت وآمد دارند 

ممکن است ماسک ببینید

به گفته کارشناسان، 
محرومیت قشم در هیچ 

جای استان هرمزگان وجود 
ندارد و هنوز عده ای از 

ساکنان جزیره حتی کارت 
شناسایی و شناسنامه هم 

ندارند؛ برخی از روستاهای 
جزیره عالوه بر اینکه از 

امکاناتی همچون آب 
و برق محروم هستند، 

ساکنانشان در اوج فقر از 
یارانه نیز محروم اند
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