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 سند ملی بیماری های نادر
تصویب و ابالغ شد

رئیس هیأت مدیره 
بنیاد بیماری های نادر 
ایران از تهیه و تدوین 
سند ملی بیماری های 
نادر ایران و ابالغ آن از 

سوی رئیس جمهور خبر داد. یاسر داودیان گفت: 
با امضا و ابالغ این سند، ۳ میلیون بیمار نادر در ایران 
که بر اساس آمار ســازمان بهداشت جهانی اعالم 
شده، می توانند از خدمات بیمه ای، دارویی، درمان 

و حمایتی دولت بهره مند شوند.
    

ممنوعیت تردد موتور های سنگین 
در معابر تهران

معــاون عملیات 
پلیس راهور پایتخت 
گفــت: ورود، حرکت 
و تــردد موتورهــای 
سنگین بدون مجوز در 

سطح معابر شــهر تهران ممنوع است. به گزارش 
فارس، محمد رازقی افزود: با توجه به کاربری ورزشی 
و تفریحی موتور های سنگین، این موتورها باید در 
پیست های مخصوصی از این موتورها استفاده شود 
به همین خاطر تردد آنها در معابر عمومی ممنوع بوده 
و برای نقل و انتقال آنها باید از یدک های مخصوص 
استفاده شود یا مجوز دریافت کنند. وی افزود: بیشتر 
تخلفات این  موتورسیکلت ها از نوع سرعت و سبقت و 
صدا و سرعت باالی است که باعث اضطراب و نگرانی 

رانندگان دیگر و خطرآفرینی می شوند.
    

مداح مشهور:
 هر وقت مرزبانی را تعطیل کردید، 

هیأت را هم تعطیل کنید
منصور ارضی گفت: 
از برگزار نشدن هیأت 
در سال گذشته استغفار 
کنید. به گزارش فارس، 
او کــه در یک همایش 

مجازی با حضور هیأت های برگزیده کشور به صورت 
زنده در اپلیکیشن »تکیه« سخن میگفت؛ روضه 
مجازی را بی فایده دانست. ارضی ادامه داد: پارسال 
به وزیر بهداشت گفتم ممکن است فعالیت مدافعان 
ســالمت را تعطیل کنند یا به خاطر کرونا فعالیت 
مرزبانان را تعطیل کــرد؟ هیأت ها را هم نمی توان 
تعطیل کرد زیرا فعالیت آنها در گرو سالمت معنوی 
مردم است.  او با بیان اینکه فضای مجازی را دشمن 
برای ما فراهم کرده گفت: دولت بلیت سفر به ترکیه 

و مغولستان را ارزان کرد تا کربال تعطیل شود.
    

تعرفه خدمات روانشناسی و 
مشاوره در سال ۱۴۰۰ ابالغ شد 

دولــت مصوبــه 
مربــوط بــه تعیین 
ت  مــا خد فــه  تعر
روانشناسی و مشاوره 
در سال ۱۴۰۰ را ابالغ 

کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
دولت، در جلســه هیئت وزیران مورخ ۶ مرداد 
۱۴۰۰، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در 
ســال ۱۴۰۰ تعیین و به تصویب دولت رسید. بر 
این اساس، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره 
برای کارشناسان ارشــد و دکترای تخصصی در 
صورت داشــتن پروانه صالحیــت حرفه ای، به 
ترتیب مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و مبلغ 
یک میلیون و ۸۷۰ هزار ریال تعیین شــد. الزم 
به ذکر است، تعرفه های مربوط برای ۴۵ دقیقه 
خدمت است. همچنین بر اساس سوابق حرفه ای، 
از زمان دریافت پروانه تخصصی، بــرای افراد با 
سابقه کار باالی ۱۵ سال، ۱۵ درصد به مبلغ پایه 

اضافه می شود.
    

اعالم نتایج اولیه کنکور سراسری
نتایج اولیه آزمون 
سراســری به صورت 
کارنامه تنظیم شــده 
و بر ســایت سازمان 
ســنجش آمــوزش 

کشور قرار گرفت؛ اسامی پذیرفته شدگان نهایی 
نیز هفته آخر شهریور اعالم خواهد شد.

همچنیــن نتایج اولیــه آزمون ارشــد دهه 
اول شــهریور اعــالم میشــود کــه داوطلبان 
 بعد از مشــاهده نتایــج اولیه خــود می توانند 

انتخاب رشته کنند. 
در عین حال به تدریج تــا اوایل مهر ماه نتایج 
رشــته های مصاحبه دار و آزمون های عملی نیز 
اعالم می شــود و در نهایت نتایــج نهایی آزمون 

اواخر مهر یا اوایل آبان ماه اعالم شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

می گویند: مگر ایــران هواپیمای 
آبپاش داشت؟ اگر داشت پس چر البرز 
و بالل و مختار و یاسین با دست خالی به 
نبرد با آتش رفتند و جان شیرین شان، از 
کف رفت؟ پس چرا جنگل های زاگرس 
در دو سال گذشته این چنین سوخت 
و رئیس ســازمان محیط زیست آن را 
طبیعی دانســت؟ پس چرا مردم خود 
برای خرید تجهیــزات اطفای حریق 
جنگل ها دست به کار شدند و پول جمع 

کردند؟...
همه ایــن مگرهــا و چراهــا، بعد 
از شــنیدن خبری بود که بســیاری را 
متعجب کرد. رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد: »ایران به 
ترکیه هواپیمای آبپاش   فرستاده است«.

آتش سوزی گسترده در ترکیه
از چهارشــنبه گذاشــته بیشتر از 
یک صد آتش سوزی گسترده در مناطق 
جنگلی جنوب و غــرب ترکیه رخ داد و 
دست کم شش نفر از جمله دو آتش نشان 
در این آتش سوزی ها جانشان را از دست 
دادند و خانه ها و مزارع زیادی آســیب 
دیدند و بسیاری از حیوانات سوختند و 
مردم آن مناطق آواره شدند؛ واقعه ای 
که قلب بسیاری از فعاالن محیط زیست 
و البته دوســتداران طبیعت نه تنها در 
ایران، بلکه در سراســر دنیا از شنیدن و 

دیدن تصاویر فاجعه بار آن فشرده شد. 
بســیاری اخبار این آتش سوزی را 
دنبال کرده و منتظرنــد؛ این آتش که 
دود آن بی شک بر چشم همه ساکنان 

کره زمین خواهد رفــت، هر چه زودتر 
مهار شود.

تصاویــر جنگل هــا و حیوانــات 
آسیب دیده در این آتش سوزی در حالی 
در شبکه های مجازی و رسانه ها دست 
به دست می شود که کاربران ایرانی، با 
دیدن آنها یاد تلخی آتش سوزی های 
پرشمار جنگل های بلوط زاگرس و البته 
شمال کشور می افتند. آتش سوزی هایی 
که تن نحیف جنگل های ایران را هر روز 
نحیف تر و وسعِت کم آن را کمتر از قبل 
می کند و می رود تا کشــور را تبدیل به 
بیابانی لم یزرع کند. طبق آمار منتشر 
شــده در خبرگزاری ها، دســت کم از 
ســال ۹۶ تاکنون حداقل ۲۵۰ مورد 
آتش سوزی گسترده و بزرگ در طبیعت 
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمد، 
هرمزگان، لرستان، خوزستان، بوشهر، 
کرمانشــاه، و فارس رخ داده است که 
بخش بزرگــی از پوشــش جنگلی و 
مراتع زاگــرس را درگیر کرده اســت. 
آتش هایی که هر چنــد گاهی در ابتدا 
چندان گسترده نبوده، اما بعضا به دلیل 
نبود امکانات، گسترده شده و خسارات 

زیادی را به طبیعت کشور زده است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند

در حالی که همه این شــعر سعدی 
شــیراز به خوبی در یاد داریم که گفته 
است: »چو عضوی به درد آورد روزگار، 
دیگر عضو ها را نماند قــرار«، اما اینکه 
ایــران هواپیمای آبپاشــی با ظرفیت 
حمل ۳۰ تن آب، به ترکیه فرســتاده و 
محمد فرازمند، ســفیر ایران در ترکیه 
هم با اشاره به اعزام هواپیمای ایلیوشین 
ایران، از اعــزام هلی کوپترهای اطفای 
حریق وزارت دفاع ایران به این کشور از 
روز یکشنبه )دیروز( خبر داد، بسیاری 

از دغدغه مندان محیط زیست ایران را 
به شگفتی و حیرت واداشت. آنها ضمن 
ابراز خوشحالی از کمک ایران برای مهار 
آتش در کشور همســایه، تعجب خود 
را نیز پنهان نکردند. تعجب از اینکه در 
زمان آتش سوزی های گسترده ای که 
در سال های اخیر مخصوصا در تابستان 
پارســال و امســال دامن جنگل های 
زاگرس را گرفته بود، این امکانات کجا 
بودند؟ بسیاری از فعاالن محیط زیست 
در مناطــق زاگــرس می گویند که در 
زمان آتش سوزی ها در زاگرس، حتی 
هلی کوپترهای آبپاش ارتش هم برای 
مهار این آتش سوزی ها با خست مورد 
اســتفاده قــرار می گرفت و بــه بهانه 
خطرناک بودن و کوهستانی بودن این 
مناطق گاهی از اعــزام آنها خودداری 
می شد، تا اینکه آتش سوزی گسترش 
بیشــتری پیدا کرد. تو گویــی که این 
وسایل که اصل وجودشان برای مراقبت 
از جنگل ها و منابع طبیعی است، از خود 
جنگل ها و منابع طبیعــی و حیوانات، 

اهمیت بیشتری دارند.
 طبیعت خودش آتش

 را کنترل می کند!
خرداد سال گذشته بود که عیسی 
کالنتــری، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در واکنش بــه وقوع 
آتش ســوزی های  مکرر در جنگل ها و 
مناطق حفاظت شده غرب ایران سخنی 
گفت که بسیاری را متعجب کرد. او گفت: 
»اتفاق خاصی هم نیفتاده، آتش جزیی 
از طبیعت است و طبیعت خودش آتش 
جنگل ها را کنترل می کند و نباید مردم 

را نگران کنیم«.
او به استناد به این آمار که ساالنه در 
کل دنیا ۴۳۰ میلیون هکتار از جنگل ها 

دچار آتش سوزی می شود، نتیجه گرفت 
که نباید با سوختن درختان کهنسال 
بلوط و سوختن حیوانات زاگرس، خیلی 

مردم را نگران کرد.
او حتی در صحبت هایش به تعداد 
هلی کوپترهایی بــرای مهار آتش هم 
اشــاره کرد و گفت: »کل هلی کوپترها 
شــاید بیشــتر از ۱۰ فروند نباشــد. 
نمی توانیــم به خاطر ســوختن چند 
هکتار؛ جان چهار نفر)و البته هلی کوپتر( 
را به خطر بیندازیم«. او در این صحبت ها 

حرفی از هواپیمای آبپاش نزد.
 بی توجهی به سوختن زاگرس

هر ساله وسعت زیادی از جنگل ها و 
مراتع زاگرس در آتش می سوزد. هر چند 
سال گذشته پر بارشی و رشد زیاد علف ها 
دلیل آتش سوزی های گسترده اعالم 
شد، امسال اما بارش های کم بسیاری 
از مراتع را خشک کرد و خود عاملی شد 

برای آتش سوزی مجدد. 
در دو ســال اخیــر مخصوصــا 
در روزهــای گرم و خشــک، هــر بار 
آتش ســوزی گوشــه ای از زاگرس را 
خاکســتر کــرد. آتش هایــی که در 
جنگل های باارزش و کم وسعت کشور، 

گاهی روزهــا، منطقه ای را بــه تلی از 
خاکستر بدل می کند. هر چند تصاویر 
زیادی از آن مخابره نمی شــود و موج 
خبری در خصوص آن به راه نمی افتد، اما 

نمی توان آن را دست کم گرفت.
برخی افزایش شدت خشکسالی های 
اخیر در کشــور و برخــی دیگر کافی 
نبودن بالگرد و نبود هواپیمای آبپاش 
و ســایر تجهیزات برای اطفای حریق 
در جنگل هــای این مناطــق را دلیل 
اصلی طوالنی شدن آتش سوزی ها در 

جنگل های زاگرس می دانند.
فعاالن محیط زیســت می گویند 
امکانات و لوازم خامــوش کردن آتش 
بســیار کم اســت و گاهی با یکی دو 
نمدکوب که خودشان درست کرده اند، 

آتش را خاموش می کنند.
  جنگل های بلوط خودمان 

را هم دریابیم
جنگل هــای منطقــه زاگرس که 
به جنگل های بلوط شــهره اســت از 
منتهی الیه شمال غربی ایران )استان 
آذربایجان غربی( آغاز و ســپس غرب 
)استان های کرمانشاه، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خوزســتان و لرســتان( و 
جنوب غــرب ایــران )اســتان های 
کهگیلویه و بویراحمد و فارس( را طی 

می کند.
این در حالی اســت که بــه دلیل 
اکوسیســتم ایــن جنگل هــا، وجود 
حدود ۱۸ هزار کیلومتــر راه و جاده در 
اطــراف آن و ۱.۵ میلیون هکتار زمین 
زراعی در آن، خطر وقــوع آتش در این 
منطقه بسیار زیاد است. به گفته فعاالن 
محیط زیست جنگل های زاگرس ۴۰ 
درصد از جنگل های کشور را تشکیل 
می دهند. آنطور که فعاالن محیط زیست 
می گویند اگر فکری به حال آن نشود تا ده 
سال آینده آن اثری از آن نمی ماند. با این 
حال مسئوالن محیط زیست و کشور به 
نظر می رسد دغدغه ای در خصوص آن 
نداشته باشند و حتی پیگیری و تمرکز 
بر اخبار آن را امنیتی و توطئه شبکه های 

ماهواره ای می دانند.
در این میــان اما آنچه امــروز قابل 
تامل اســت این اســت کــه در مهار 
آتش سوزی های مختلف در زاگرس در 
یک سال اخیر، حتی یک بار هم گزارشی 
از به کارگیری هواپیمای آبپاش فرستاده 
شده به ترکیه آن هم با ظرفیت ۳۰ تنی، 

ارائه و تصاویری نیز از آن مخابره نشد.
نبرد مدافعان زاگرس با دستان 

در ایــن میان اما، ســاکنان محلی 
که دل در گرو طبیعــت دارند و فعاالن 
محیط زیست به شدت نگران حریق در 
جنگل ها و از بین رفتن درختان بلوط 
و حیوانات ســاکن در این زیست بوم و 
از بین رفتن میراث زاگرس هستند. به 

طوری که در اغلب آتش ســوزی های 
اخیر در این منطقه آنچه بیش از همه 
به چشم می آمد؛ تصاویر و ویدئوهایی 
از امدادگران داوطلبــی بود که به امید 
نجات زاگرس، با دستان خالی به مقابله 

با آتش رفته بودند.
بیش از یک ســال پیش در اواخر 
بهــار، پــس از سلســله خبرهــای 
ی  تش ســوزی ها آ یند  خوشــا نا
گســترده در دامنه زاگــرس، خبر 
جانباختــن البرز زارعــی کوهنورد 
و فعال محیط زیســت ۲۹ ســاله در 
جریان مهار آتش ســوزی جنگل  ها و 
مراتع گچساران بســیاری از فعاالن 
محیط زیست و دوستدارن طبیعت را 
داغدار کرد. اتفاقی که ۱۰ روز بعد و در 
ادامه آتش سوزی ها در مناطق دیگری 
از دامنه زاگرس بار دیگر تکرار شــد. 
این بار، بالل امینی، مختار خندانی و 
یاسین کریمی از فعاالن محیط زیست 
هنگام تالش بــرای خاموش کردن 
آتــش در منطقــه حفاظت شــده 
»بوزین و مرخیل« زاگرس در استان 
کرمانشــاه در آتش محاصره شده و 

جان خود را از دست دادند.
اما در همه این جانفشانی ها خبری 
از مهار آتش با هواپیمای آبپاش مخابره 

نشد. 
حتی محمد درویــش فعال حوزه 
محیط زیســت نیز چندی پیش گفته 
بود: »هنــوز یگان حفاظــت در حوزه 
سازمان جنگل ها و محیط زیست است 
و از تجهیزات مهار حریق هوایی بی بهره 
هستیم؛ حتی یک کانادایر )هواپیمای 
آبپاش( بــرای صیانت از منابع طبیعی 

اختصاص داده نشده است«. 
شــاید به همین دلیل اســت که 
بسیاری از دوســتدارا طبیعت کشور 
این سوال را مطرح می کنند که چگونه 
چراغی که بر منزل روا نبوده، بر همسایه 

اینچنین حالل شده است؟!

اردوغان: ایران به ترکیه هواپیمای آبپاش اطفای حریق   فرستاده است

چراغی که به خانه هم روا بود!

خبر

گفته می شــود در هفته ۷۵ کرونــا، ایران در 
آستانه موج سهمگین تر کروناست به طوری که 
براساس ارزیابی وزارت بهداشت؛ در هفته اخیر 
شاهد افزایش ۳۸.۲ درصدی فوتی های ناشی از 

کرونا در کشور هستیم.
به گزارش ایسنا، در حالی که کرونای دلتا در 
۲۹ استان کشور جوالن می دهد، میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده 
و شرایط گســترش بیماری و ابتال به آن بحرانی 
است، روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
نیز به رییس جمهور نامه نوشتند و هشدار دادند که 
ظرفیت جسمی و روانی کارکنان نظام سالمت در 
تمام عرصه ها به حد اشباع نزدیک شده است. این 
در حالی است که گویا عزم مسئوالن برای اعمال 
محدودیت ها جدی نیست و کارها به سیاق گذشته 

و بدون محدودیت انجام می شود.
کرونا جان ۳۶۶ نفر دیگر را گرفت 

بنابر اعالم دیروز روابط عمومی وزارت بهداشت 
طی ۲۴ ســاعت، ۳۲هــزار و ۵۱۱ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۳۶۶ بیمار 

نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
در این میان، روند واکسیناسیون هر چند در 
روزهای اخیر ســرعت گرفته است، اما تاکنون ۹ 
میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۳ نفر دوز اول واکســن 
کرونا و دو میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر نیز دوز 
دوم را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شده در کشــور به ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار 

و ۵۸۲ دوز رسید.
تعطیلی ۶ روزه تهران چه فایده ای داشت؟ 
 هر چند وزیر بهداشــت، مدیریت خود را در 
حوزه کرونا می ستاید، اما روســای دانشگاه ها 
و کادر درمان که به صورت مســتقیم با نتیجه 
سیاست های دولت را در حوزه کرونا در ورودی ها 
و خروجی های بیمارستان های خود می بینند 

چندان راضی نیستند. 
از آن جمله شروین شــکوهی، رییس بخش 
عفونی بیمارســتان لقمان است که در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به اینکه با افزایش تعداد کلی 
بیماران، درصد تعداد بیماران بدحال هم افزایش 
می یابد، گفت: به هیچ وجه آینده روشنی از یک ماه 

آینده ویروس نداریم، تمام امید ما مثل پیک های 
قبلی این است که خود ویروس فروکش کند و این 
در حالی است که سیستم درمانی کشور شرایط 

بسیار سختی دارد
وی افزود: از طرف دیگر دولــت هم اقدامات 
مطلوبی انجام نمی دهد، این ین گونه تعطیلی ها 
کمک نمی کند، آمار وحشــتناک زیاد اســت و 
شرایط بسیار خطرناک است و با توجه به خستگی 
زیاد کادر درمان نمی توان با این شــیوه کرونا را 

جمع کرد.
او گفت: چند روز قبل مرا به عروســی دعوت 
کردند، آنهــم در چنین اوضاعــی؛ مردم رعایت 
نمی کنند و انگار کســی هم جلودارشان نیست . 
بیش از یک سال است که کار ما اطالع رسانی به 
مردم است؛ در حالی که عده ای هیچگونه رعایتی 
نمی کنند و در مورد این عدم رعایت دیگر نمی توان 

گفت فقط تقصیر دولت است.
تخت خالی و اکسیژن نداریم

شکوهی با بیان اینکه میانگین سنی مبتالیان با 
پیک های قبلی تفاوت چندانی نداشته است، اظهار 

کرد: در بیمارستان ما اصال تخت خالی نیست. برای 
پذیرش بیمار از اورژانس به بخش یا باید یک نفر 
مرخص شود یا اینکه خدای ناکرده یک نفر جان 

خود را از دست بدهد، که تخت خالی شود.
وی افزود: دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی 
به طور مداوم کار می کنند و مستهلک می شوند 
و مشــکالت اکســیژن در اکثر بیمارســتان ها 
وجود دارد. آیا آینده روشــنی از شرایط یک ماه 
آتی ویروس داریم؟ به هیچ وجــه. تمام امید ما 
مثل پیک های قبلی این اســت که خود ویروس 
فروکش کند؛ در حالی که سیستم درمانی کشور 

 شرایط ســختی دارد و در حال نابود شدن است. 
شــکوهی درباره مراجعــه روزانــه مبتالیان به 
بیمارستان برای تزریق داروی رمدسیویر، بیان 
کرد: برای این موضوع متاســف هستم. یک فرد 
کرونایی را باید روزانــه از خانه بیرون بیاوریم تا با 
اتوبوس، تاکســی، مترو و... به بیمارستان بیاید و 
چندین نفر را در راه یا در بیمارستان آلوده کند که 
دارو دریافت کند؛ درحالی که فرد کرونایی باید در 
قرنطینه باشد. مگر همه این افراد با ماشین شخصی 
به بیمارستان می آیند که رمدسیویر دریافت کنند 

تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد؟

رکورد جدید مرگ و میر کرونا با افزایش ۳۸.۲ درصدی فوتی ها 

فقط دولت مقصر نیست، مردم هم رعایت نمی کنند

خبر اعزام هواپیمای 
آبپاش و هلی کوپترهای 

اطفای حریق وزارت دفاع 
ایران به ترکیه؛ موجی از 
احساسات متناقض در 

میان دوستداران محیط 
زیست کشور برانگیخت؛ 
خوشحالی از کمک ایران 
برای مهار آتش در کشور 
همسایه و تأثر و حیرت از 

این که این  امکانات چرا 
در مهار آتش های زاگرس 

استفاده نمی شود؟

فعاالن محیط زیست 
می گویند امکانات و لوازم 

خاموش کردن آتش در 
کشور بسیار کم است و 

گاهی با یکی دو نمدکوب که 
خودشان درست کرده اند، 
آتش را خاموش می کنند و 
خبری از هواپیمای آبپاش 

نیست
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