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واردات واکسن کرونا و ادامه 
واکسیناسیون معطل مانده

توقــف  ز  ا پــس 
ز  د ســیون  کسینا ا و
دوم و گروه های ســنی 
باالی هفتاد سال دیروز 
محمدحسن قوسیان 

مقدم، سخنگوی جمعیت هالل احمرگفت: تاکنون 
محموله هایی از واکسن کرونا توسط هالل احمر به 
کشور وارد شده است و با احتســاب رسیدن ادامه 
محموله ۲ میلیون ُدزی واکسن که یک بخش آن 
روز پنجشنبه )۲۷ خردادماه( به کشور رسید، هالل 
احمر توانسته است ۴.۵ میلیون ُدز واکسن کرونا وارد 
کند. به گزارش ایسنا پس از این اظهارات سخنگوی 
جمعیت هالل احمر، علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ســتاد مقابله با کرونا هم گفت : از یکشنبه دز دوم 
واکسیناســیون افراد باالی ۷۰ سال و همچنین 
افراد باالی ۷۰ ســالی که جا مانده بودند را تکمیل 

خواهیم کرد.
    

حذف دفترچه کاغذی بیمه سالمت 
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سالمت 
سازمان بیمه سالمت، گفت: چاپ دفترچه کاغذی 
بیمه ســالمت در صندوق های کارکنــان دولت، 
صندوق بیمه سالمت ایرانیان و صندوق سایر اقشار 
از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن 
خدمات سازمان بیمه سالمت متوقف می شود و این 
بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه 
کاغذی بیمه ســالمت نخواهند داشت. به گزارش 
روابط عمومی بیمه سالمت، افراد در بخش بستری و 
سرپایی فقط با ارائه کد ملی می توانند از خدمات بیمه 

سالمت برخودار شوند.
    

مراقب پیام های جعلی درباره 
بنزین باشید

مدتــی اســت که 
پیامک هایی از ســوی 
افــراد ســودجو درباره 
کارت هوشمند سوخت 
و مقدار سهمیه به مالکان 

خودرو های شخصی ارسال می شود که الزم است 
افراد در این باره هوشــیاری کامل داشته باشند و 
از ارائه هرگونه اطالعات شــخصی و بانکی، ارسال 
پیامک و نیز پرداخت وجه به آدرس های نامعتبر و 

جعلی خودداری کنند. 
    

۹۰ درصد از تبلیغات انتخاباتی 
سطح شهر پاکسازی شد

مدیر کل خدمات شهری شــهرداری تهران 
گفت: حجم قابل توجهی از تبلیغات پاکســازی 
شده و در بسیاری از نقاط حتی اثرات باقیمانده 
تبلیغات حتی به صفر رسیده است. البته کماکان 
نیــز در نقاطی که اثراتی باقیمانــده، لکه گیری 
و پاکســازی در حال انجام اســت. اصغر عطایی 
درباره پاکسازی تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر 
تهران گفت: طبق برنامــه ریزی که از قبل انجام 
شده بود به محض اعالم پایان رای گیری توسط 
وزارت کشور که تا ساعت ۲ بامداد ادامه داشت، 
پاکســازی تبلیغات انتخاباتی در ســطح شهر و 

مناطق ۲۲ گانه آغاز شد.
    

واکسیناسیون ۵۰۰ هزار دانشجو 
در شهریورماه 

فرمانــده ســتاد 
مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشــهر تهــران 
گفت: دوستان فعال در 
وزارت بهداشــت قول 

داده اند تــا انتهای شــهریورماه ۵۰۰ هزار نفر از 
دانشجویان را واکســینه کنند. علیرضا زالي به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بحث خوابگاه ها، 
تغذیه، ایاب و ذهاب دانشجویان از جمله مواردی 
است که در شــیوه نامه های بهداشتی بازگشایی 
دانشگاه ها باید با یک نگاه عقالنی و غیراحساسی 

دیده شود. 
    

اعمال محدودیت  های شبانه 
تردد؛ از یکشنبه

محدودیت تردد در کشور که به دلیل انتخابات 
لغو شده بود از روز یکشنبه اعمال خواهد شد.

جهانی معاون اجتماعی پلیــس راهور گفت: 
صبح شنبه اعالم شد که محدودیت ها از شنبه اجرا 
می شود، اما ساعاتی بعدآخرین مصوبه به دست ما 
رسید مبنی بر اینکه امشــب همانند دو شب قبل 
محدودیت ها از ساعت ۱۰ شــب در سراسر کشور 
اعمال نخواهد شــد.او گفت که این محدودیت از 

یکشنبه به حالت قبل بر می گردد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در گرماگــرم انتخابــات، وقتی 
این جناح و آن جنــاح، رای دهنده و 
تحریمی، به زعم خودشــان با کنشی 
سیاسی، مشغول نجات وطن بودند، 
زاگرس در آتش می سوخت. بلوط ها 
شــعله می کشــیدند و پرنــدگان و 

خزندگان و چهارپایان تلف می شدند.
در ایــن میــان محیط بانــان و 
امدادگــران هالل احمــر و نیروهای 
آتش نشانی، هر چند بیکار ننشستند، 
اما با وجود کمک های مردم محلی، هر 
بار که آتشی در دامنه ای از زاگرس برپا 
شد، اطفای آن چندین روز زمان برد. 
چندین روزی که مساوی بود با نابودی 

بخش عمده ای از جنگل های بلوط.
برخــی معتقدند امکانــات برای 
اطفای حریــق در جنگل هــا آنقدر 
کم اســت که کار را بــرای نیروهای 
اطفاء ســخت و گاهــی غیرممکن 
می کند. شاید به همین دلیل، مدتی 
اســت که گروهــی از دوســتداران 
طبیعت بــا راه انــدازی فراخوانی از 
مــردم می خواهنــد تا بــرای خرید 
 تجهیــزات اطفای حریــق جنگل ها 

کمک مالی کنند.
آتش در جان زاگرس

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

و خود عاملی شــد برای آتش سوزی 
مجدد. گرچه آمار دقیقــی از میزان 
آتش سوزی ها در دست نیست. اما به 
گزارش تجارت نیوز، تنها در ســه روز 
۱۵۸۵ هکتــار در آتش ســوخت. به 
طوری که در  ۱۳ خــرداد، در منظقه 
کامفیروز از توابع شهرستان مرودشت، 
۱۳۲۸ هکتار، در همین روز در دشت 
ارژن از توابع شــیراز، ۱۰۳ هکتار، در 
۱۱ خرداد، در ارتفاعات شــرابگروه 
 از توابع شهرســتان چرام، ۷۰ هکتار 

در آتش سوختند.
اتفاقی که در روزهای قبل و بعد از 
آن هم در مناطق دیگر تکرار شــده و 
هر بار گوشه ای از زاگرس را خاکستر 
می کند. به طــوری که چند روز پیش 
از ایــن نیز آتش ســوزی گســترده 
در جنگل هــا و مراتع کوهدشــت و 
آتش ســوزی جنگل های سردشت، 
صدها هکتار از طبیعــت این منطقه 

را از بین برد.
ت  شــد یــش  ا فز ا خــی  بر
خشکسالی های اخیر در کشور و برخی 
دیگر نبود بالگرد و ســایر تجهیزات 
برای اطفای حریــق در جنگل های 
این مناطــق را دلیــل اصلی طوالنی 
 شدن آتش ســوزی ها در جنگل های

 زاگرس می دانند.
گفته می شــود، بودجــه تامین 
تجهیزات یــگان حفاظــت محیط 
زیســت و اطفای حریق مناطق تحت 
مدیریت سازمان محیط زیست نسبت 
به ســال گذشــته ۹۶ درصد بیشتر 
شده است. اما گویی این افزایش رقم 
 بودجه بــه داد جنگل هــای زاگرس 

نرسیده است.
فعاالن محیط زیســت می گویند 

امکانــات و لــوازم خامــوش کردن 
آتش بسیار کم اســت و گاهی با یکی 
دو نمدکوب که خودشــان درســت 

کرده اند، آتش را خاموش می کنند. 
جنگل های بلوط در خطر

جنگل های منطقــه زاگرس که 
به جنگل های بلوط شــهره اســت از 
منتهی الیه شمال غربی ایران )استان 
آذربایجــان غربــی( آغاز و ســپس 
غرب )اســتان های کرمانشاه، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، خوزســتان 
و لرســتان( و جنــوب غــرب ایران 
)استان های کهگیلویه و بویراحمد و 

فارس( را طی می کند. 
این در حالی اســت کــه به دلیل 
اکوسیستم این جنگل ها، وجود حدود 
۱۸ هزار کیلومتر راه و جاده در اطراف 
آن و ۱.۵ میلیون هکتار زمین زراعی 
در آن، خطر وقوع آتش در این منطقه 
بســیار زیاد اســت. به گفته فعاالن 
محیط زیست جنگل های زاگرس ۴۰ 
درصد از جنگل های کشور را تشکیل 
می دهند. آنطور کــه فعاالن محیط 
زیســت می گویند اگر فکری به حال 
آن نشود تا ده ســال آینده آن اثری از 

آن نمی ماند.

 نبرد مدافعان زاگرس 
با دستان خالی با حریق

در این میان اما، ســاکنان محلی 
که دل در گرو طبیعت دارند و فعاالن 
محیط زیست به شدت نگران حریق در 
جنگل ها و از بین رفتن درختان بلوط 
و حیوانات ساکن 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 داوطلبی بود که به امید 
نجات زاگرس، با دستان خالی به مقابله 

با آتش رفته بودند.
درســت یــک ســال پیــش در 
همین روزهــای خرداد مــاه بود که 
پس از سلســله خبرهای ناخوشایند 
آتش سوزی های گســترده در دامنه 
زاگرس، خبر جانباختن البرز زارعی 
کوهنورد و فعال محیط  زیســت ۲۹ 
ســاله در جریان مهار آتش ســوزی 
جنگل  ها و مراتع گچساران بسیاری 
از فعاالن محیط زیست و دوستدارن 
طبیعت را داغدار کرد. اتفاقی که ۱۰ 
روز بعد و در ادامه آتش ســوزی ها در 
مناطق دیگری از دامنــه زاگرس بار 

دیگر تکرار شد.
این بار، بالل امینی، مختار خندانی 
و یاســین کریمی از فعــاالن محیط 
زیســت هنگام تالش برای خاموش 
کردن آتش در منطقه حفاظت شده 
»بوزین و مرخیل« زاگرس در استان 
کرمانشاه در آتش محاصره شده و جان 

خود را از دست دادند.
در کنــار این جانفشــانی ها گروه 
دیگری هم بــا راه اندازی پویش هایی 
ســعی در جمــع آوری کمک های 
مردمی بــرای خرید وســایل اطفاء 

حریق دارند. 
کمپین هایی برای خرید 

تجهیزات مهار آتش
یکــی از حرکت هایی که به همین 
منظور در ماه های اخیر شکل گرفته 
است؛ کمپین دســت یار-۳ است که 
موفق شد بیش از یکصد میلیون تومان 
برای خرید خودروی امــدادی برای 
یگان مردمی مهار آتش و حفاظت از 
جنگل های بلوط منگشت در باغملک 

خوزستان جمع آوری کند.
علی طهماســبی، مدیر باشــگاه 
کوهنوردی کیان قلعه تل درباره این 
کمپین به ایرنا گفت: »اردیبهشــت 
امسال دوستداران محیط زیست قلعه 
تل به همراه کوهنــوردان و طبیعت 
دوستان شهرستان باغملک از عموم 
مردم درخواســت کردند که یاری گر 
یگان مردمی حفاظت از جنگل های 
بلوط کوهستان منگشت در شهرستان 

باغملک برای خرید خودروی امدادی 
مهار آتش باشند. این کارزار از هشتم 
تا پایان اردیبهشت به طول انجامید و 
یک هزار و ۴۰۰ نفر از سراســر کشور 
و حتی خارج از کشــور )آلمان( به آن 
کمک کردند؛ مبالغ اهدایی نیز از یک 
هزار تومان تا ۲.۵ میلیون تومان بود«.

وی یکی از مشکالت مهار آتش را 
مهار آتش ســوزی در کمترین زمان 
دانســت و توضیح داد: »اگر حریق در 
-زمان طالیی-  مهار شــود، خسارت 
کمتر و خاموش کردن آن نیز آسان تر 
خواهد بود و دیگر شاهد بحران هایی 
که در جنگل های خاییز و کهگیلویه 
و ممسنی رخ داد و باعث از بین رفتن 
هزاران هکتار جنگل شــد، نخواهیم 
بود«. او با بیــان اینکه در ابتدای وقوع 
آتش ســوزی، معموال ســتاد بحران 
شهرســتان پس از رســانه ای شدن 
آتش ســوزی وارد عمل می شــود، از 
طرف دیگر دادن درخواست و گرفتن 
 دســتور و مجوز بــرای ایــن ادارات 

زمان بر است.
طهماســبی ادامه داد: »از آخرین 
نشســت انجمن هــا در فرمانداری 
باغملــک دربــاره پیشــگیری از 
آتش ســوزی، اینطــور برمی آمد که 
شهرســتان اعتباری بــرای تجهیز 
گروه های امدادی نــدارد، به همین 
دلیل بعد از جلســه ای که بــا دیگر 
دوستان داوطلب در انجمن داشتیم، 
به این نتیجه رســیدیم که فراخوان 
عمومی برای جمع آوری کمک و خرید 
یک خودروی امدادی در شبکه های 

مجازی بدهیم.
تصور ما این بود کــه جمع کردن 
کمک هــا در حدود چهــار ماه طول 
بکشد اما دوســتداران محیط زیست 
اســتقبال خوبی کردنــد ودر نهایت 
ما توانســتیم یک خــودروی پاترول 

خریداری کنیم«.
این فعــال محیط زیســت افزود: 
»پارســال با همکاری موسسه ملی 
گلونی کــه فراخوان تهیــه تعدادی 
آتشــکوب برای مهار آتش داده بود، 
توانستیم آتشکوب ابداعی انجمن را با 
هزینه بسیار اندکی بسازیم و در میان 

اســتان های منطقه زاگــرس توزیع 
کنیم. ساخت و توزیع یک هزار و ۲۰۰ 
آتشکوب بسیار ساده و کاربری بود که 
از پتو و لوله سبز ساخته می شد که از 
سردشت در کردســتان تا کهگیلویه 
و حتی به یکی از اســتان های شمالی 

ارسال شد«.
در این میان تجربه  ســازمان های 
مردم نهاد هم نشــان می دهد که در 
کنار تکمیل تجهیــزات اولیه، جلب 
همکاری چوپانان و آموزش آنان نشان 
نیز نقش تعیین کننده در جلوگیری 
از آتش سوزی و همچنین مهار آتش 

داشته باشد. 
به گفته یکی از فعاالن محیز زیست 
امسال، در چند نقطه از زاگرس )برای 
مثال در روشــن کوهِ اســتان فارس( 
چوپانــان و دیگر گروه هــای محلی 
توانسته اند با کوله پشتی های آب پاش 
یــا آتشــکوب ها و دمنده هایــی که 
فعاالن محیط زیست در اختیارشان 
گذاشــته بودند، آتش سوزی هایی را 
در همان ابتدا مهار و از بروز یک فاجعه 

جلوگیری کنند. 
در این میان برخی از کنشــگرات 
محیط زیســت پیشــنهاد می کنند 
که اگر برای چوپانــان و گروه هایی از 
روســتاییان نزدیک بــه منطقه های 
مســتعد آتش ســوزی کــه به طور 
معمول در مهار آتش مشارکت دارند، 
مشوق هایی چون، کفش و کوله پشتی 
کوه نوردی، چراغ پیشــانی، پوشاک 
مناسب، و حسب مورد دادن تقدیرنامه 
در نظر گرفته شود مهار آتش سوزی 
 بــه میــزان محسوســی مؤثرتــر 

خواهد بود.

راه اندازی کمپین برای خرید تجهیزات اطفای حریق در جنگل ها

در گرماگرم انتخابات، زاگرس در آتش سوخت

خبر

براساس آخرین اطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه، در 
حال  حاضر تراز این دریاچه ۱۲۷۱.۲۵ متر، سطح آن ۳۴۰۵ 
کیلومتر مربع و حجم آب آن ۴.۷ میلیارد متر مکعب گزارش 
شده است. مقایسه این آمار با اعداد و ارقام سال گذشته نشان 
می دهد که طی سال جاری تراز، ســطح و حجم آب دریاچه 
ارومیه کاهش یافته اســت. برای مثال طی سال گذشته در 
همین بازه زمانی دریاچه ارومیه بیش از ۶ میلیارد متر مکعب 
آب داشته است. روند کاهشی تراز و سطح آب دریاچه ارومیه 
ناشــی از کاهش بارش ها و عدم پرداخت حق آبه آن توسط 

وزارت نیرو است.
در همین باره مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و 

تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه به ایسنا گفت: درحالی که 
بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت، وزارت نیرو هم حــدود ۶۵ درصد 
حق آبه دریاچه ارومیه را طی سال آبی جاری پرداخت نکرده 

است.
تجریشی با اشاره به بدهی ۳۰ میلیارد متر مکعبی وزارت 
نیرو به دریاچه ارومیه به دلیل عــدم پرداخت حق آبه آن در 
سال های گذشته گفت: در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که ستاد 
احیا کار خود را آغاز کرد، نه قانون حفاظت از تاالب ها به تصویب 
رسیده بود و نه توافقاتی درباره پرداخت حق آبه ها وجود داشت 

اما اکنون قوانین و توافقاتی در این زمینه وجود دارد. 
تراز کاهشی دریاچه ارومیه 

وی در بخش دیگری از صحبت های خــود با بیان اینکه 
معموال ســطح تراز دریاچه ارومیه طی چند ســال اخیر در 
اردیبهشــت ماه افزایش می یافت، در خرداد تا تیرماه ثابت 
می شد و پس از آن به  دلیل تبخیر کاهش پیدا می کرد، تصریح 
کرد: متاسفانه امسال به  دلیل عدم پرداخت حق آبه تراز دریاچه 
ارومیه از اردیبهشت ماه سمت کم شدن پیش رفت. درحال  
حاضر نقطه امید ما این است که سد کانی سیب که اکنون ۱۵۰ 

میلیون متر مکعب آب دارد توسط تونل انتقال آب به دریاچه 
ارومیه راه پیدا کند. امیدواریم ایــن تونل نیز طی مهر تا آبان 

امسال به بهره برداری رسد.
به گفته تجریشی تونل انتقال آب کانی سیب ساالنه حدود 
۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را به سمت دریاچه ارومیه هدایت 

خواهد کرد.
 دریاچه ارومیه از مرحله بحران  عبور کرده است

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در ادامه اظهار کرد: ما باید حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب 
در بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفه جویی 
کنیم. با توجه به این موضوع طی ســال آبی گذشــته حدود 
۴۵۰ میلیون متر مکعب از این مقدار محقق شــد. الزم است 
که طی پنج ســال آینده نیز ۴۵۰ میلیون متر مکعب دیگر با 
انجام اقداماتی مانند تغییر الگوی کشــت از محل کشاورزی 
صرفه جویی شود. تجریشی با اشــاره به اینکه باتوجه به این  
موارد می توان گفت که دریاچه ارومیه از مرحله بحران عبور 
کرده اســت و در حال  حاضر معضلی به عنوان خشک شدن 
دریاچه ارومیه نداریم، گفت: در دولت سیزدهم باید به سمت 
صرفه جویی آب در بخش کشاورزی و دریافت حق آبه تاالب ها 

از وزارت نیرو حرکــت کنیم حتی می توان امیــدوار بود که 
دستگاه های نظارتی نیز به موضوع پرداخت حق آبه تاالب ها 
ورود کنند چراکه درحال  حاضر قوانینی وجــود دارد که بر 
اساس آن ها مردم، دســتگاه های نظارتی، سازمان حفاظت 
محیط زیست و... می توانند نسبت به عدم پرداخت حق آبه ها 

به قوه قضاییه شکایت کنند.
  سناریوهای مختلف روند احیای دریاچه ارومیه 

در دولت سیزدهم 
وی ادامه داد: برای ادامه روند احیای دریاچه ارومیه در دولت 
سیزدهم سناریوهای مختلفی درنظر گرفته شده است. یکی 
از این سناریوها ایجاد مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه است. 
وی با بیان اینکه اقدام بســیار مهمی برای پنج سال آینده 
دریاچه تعریف شده است گفت: اگر کشاورزی را به حال خود 
رها کنیم سطح زیر کشــت افزایش خواهد یافت و به وزارت 
نیرو برای سدسازی فشار خواهند آورد.  او با بیان اینکه سیکل 
معیوب سدسازی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش فقر در پی 
دارد، گفت: در چنین شرایطی دریاچه ارومیه به وضعیت سابق 

خود بازخواهد گشت.
تجریشی در پایان با تاکید بر اینکه چنانچه شرایط دریاچه 
ارومیه عقبگرد داشته باشــد، طوفان های گرد و خاک سبب 
خالی از سکنه شدن روستاهای غربی کشور می شود، اظهار 
کرد: درهر صورت چنانچه در آینده مجلــس به دولت برای 
سدســازی به بهانه های واهــی فشــار آورد، دریاچه ارومیه 

خسارت زیادی را متحمل خواهد شد.

ادامه روند احیا در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟

حق آبه دریاچه ارومیه پشت سد وزارت نیرو

یکی از حرکت هایی که برای 
مهار آتش در زاگرس آغاز 

شد کمپین دست یار-۳ بود 
که موفق شد بیش از یکصد 

میلیون تومان برای خرید 
خودروی امدادی برای 

یگان مردمی مهار آتش 
جمع آوری کند

کمبود امکانات اطفای 
حریق جنگل ها سبب شد 
که گروهی از دوستداران 

طبیعت با راه اندازی 
فراخوانی از مردم 

می خواهند تا برای خرید 
تجهیزات اطفای حریق 

جنگل ها کمک مالی کنند
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