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بازرسیهایسختگیرانهتر
درگرمخانهها

مدیرعامل سازمان 
رفــاه، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهــران 
گفت: رشد هزینه های 

نگهداری از گرمخانه ها یک چالش جدی اســت و 
نیازمند حمایت و بهره مندی از منابعی هســتیم 
که برای شــرایط خاص کرونا در نظر گرفته شده 
است. سید مالک حسینی به ایلنا گفت: مراقبت ها 
و بازرسی ها سختگیرانه تر از گذشته در گرمخانه ها 
در حال انجام اســت. پروتکل هایی که به صورت 
مشترک با وزارت بهداشت تدوین کردیم، از همان 
اولین روز شیوع کرونا در حال اعمال است. همچنین 
دو سری تست کرونا از همه مددکاران و افرادی که در 
گرمخانه ها مشغول به کار هستند به عمل آمد و تست 
کرونای چندنفر از مددکاران مثبت شد که با قرنطینه 

سالمتی خود را به دست آوردند.
    

کمبود3هزارواگندرمترو
پایتخت

رئیس کمیســیون 
عمران و حمــل و نقل 
شورای شــهر تهران با 
اشاره به کمبود3 هزار 
واگن در مترو پایتخت، 

 گفت: هزینه خرید این تعداد واگن بیش از 60 هزار 
میلیارد تومان می شود و شهرداری 200 هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل خطوط و تأمین تجهیزات نیاز 
دارد. به گفته محمد علیخانی مترو تهران دو سال 
پیش واگن های مترو 5 میلیارد بود و اکنون قیمت 
هر واگن  به 20میلیارد تومان رسیده است هر قطار 
مترو 7 واگن دارد و 140 میلیارد تومان خرید یک 

قطار برای مترو هزینه دارد.
    

شروعسالتحصیلیقطعا
از۱۵شهریوراست

وزیــر آمــوزش  و 
پرورش گفت: شــروع 
سال تحصیلی قطعا 15 
شــهریور و آموزش ها 
متناســب با شــرایط؛ 

سفید، زرد و قرمز مناطق ارائه خواهد شد.  به گزارش 
ایلنا، محســن حاجی میرزایی در حاشــیه برنامه 
گفتگوی هفته اظهار کرد: در بدو شروع سال تحصیلی 
بر اســاس اطالعاتی که از وزارت بهداشت دریافت 
خواهیم کرد می توانیم مشخص کنیم در چه نقاطی 
از کشور کالس ها به شکل حضوری و در چه نقاطی در 
فضای مجازی برگزار می شود. وی افزود: در مناطقی 
که وضعیت بیماری کرونا ســفید باشد کالس ها 
مانند ســابق به صورت حضوری برگزار می شود و 
آموزش های غیرحضوری نیز 20 درصد خواهد بود. 
در مناطقی که شرایط زرد باشد اگر ممکن باشد با 
رعایت پروتکل های بهداشتی کالس ها را حضوری 
برگزار می کنیم و اگر میسر نشد دانش آموزان را به 
دو دسته زوج و فرد تقسیم و تعداد دانش آموزان را در 
کالس ها بسیار محدود می کنیم و اگر شرایط امروز 

ادامه یابد کالس ها غیرحضوری خواهد بود.
    

حیوانآزاریراگزارشدهید
مدیــر کل دفتــر 
حفاظــت و مدیریــت 
حیات وحش گفت: مردم 
می توانند از طریق دفتر 
محیط زیســت استان، 

هر گونه حیوان آزاری را اطالع دهند. شــهاب الدین 
منتظمی به میزان گفت: اگر گزارشی مبنی بر حیوان 
آزاری دریافت کنیم، قطعا پیگیری می کنیم. فرقی 
نمی کند نوع حیوان چی باشد، هرگونه حیوان آزاری 
توسط ما در محیط زیست و پلیس قابل پیگیری است.

    
تعطیلییکعروسیدریاسوج

مراســم جشــن 
عروســی در روستایی 
به دلیل رعایت نکردن 
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
بهداشــتی و استفاده 

نکردن از ماسک تعطیل شد. فرماندار بویراحمد به 
ایسنا گفت: این جشن در یکی از خانه های مسکونی 
روستای نره گاه در فضایی محدود با جمعیت زیاد در 
حال برگزاری بود و فاصله گذاری اجتماعی نیز در 
این مراسم رعایت نشده بود. به گفته شاهرخ کناری، 
این نخستین بار در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
است که به علت رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی، جشن عروسی لغو می شــود و از این به 
بعد نیز در صورت مشاهده موارد مشابه، عروسی ها 

تعطیل خواهند شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

این نه نخستین انفجار و نه آخرین 
آن خواهد بود؛ مرگ سه نفر در شامگاه 
27 تیر، بر اثــر انفجار مین های به جای 
مانده از جنگ تحمیلی در مهران. چهارم 
اسفندماه پارســال نیز یک نوجوان 14 
ساله در منطقه قصر شیرین قربانی مین  
شد. یک کشته و چهار مجروح نیز حاصل 
انفجار همین مین ها در بهمن ماه سال 
گذشته در منطقه شــوش بود. سه نفر 
)یک کشته و دو زخمی( هم در مهرماه 
پارسال در منطقه بستان قربانی همین 
مین ها شدند و ... . از جنگ ایران و عراق 
سال ها می گذرد، اما برای ساکنان غرب 
کشور گویا هنوز جنگ تمام نشده است. 
آنها هر از چندی خبر مرگ یا معلولیت 
همشــهریان و عزیزانشــان را به دلیل 
انفجار مین ها می شنوند. مین هایی که 
روزگاری قرار بود جلوی ورود دشــمن 
به سرزمین و خانه هایشــان را بگیرد و 
حال بالی جانشان شده و خانه ها و محل 

سکونتشان را ناامن کرده است.
 ۱0 هزار قربانی مین های

 به جا مانده از جنگ
بنابر اعالم مقامات رســمی کشور 
تاکنون بر اثــر انفجار انــواع مین های 
باقیمانده از دوران جنــگ بیش از 10 
هزار نفر در کشور آســیب دیده اند که 
از این تعداد حدود 3 هزار نفر کشــته و 
بقیه زخمی و نقص عضو شــده اند. این 
در حالی اســت که پس از پایان جنگ 
فرآیند   مین روبی برای پاکسازی مناطق 
مین گذاری شــده به صورت گسترده 
توســط نیروهای ارتش آغاز شد، با این 
حال یک درصــد از اراضی آلوده به مین 

همچنان قربانی می گیرد.

کدام مناطق آلوده اند؟
طبق برآورد کارشناسان مساحت 
مناطق آلوده بــه مین های باقی مانده 
از جنگ در کشور چهار میلیون و 200 

هزار هکتار برآورد شده است.
یک میلیون و 700 هــزار هکتار از 
این اراضی در استان ایالم، یک میلیون 
و 500 هزار هکتار در استان خوزستان، 
700 هزار هکتار در اســتان کرمانشاه 
هســتند و اســتان های کردستان و 
آذربایجان غربی هر کــدام 150 هزار 

هکتار اراضی آلوده به مین دارند.
فرآیند   مین روبی سخت و گاهی 

غیرممکن است
بنا به روایتی حدود 16 هزار مین در 
پنج استان غربی کشور در دوران جنگ 
در زمین کاشته شد که بالفاصله بعد از 
جنگ، در چندین مرحله پاکسازی آن 
آغاز شد. این در حالی است که در برخی 
دیگر از گزارش ها آمده است که تخمین 
زده می شود که تنها ارتش بعث عراق در 
دوران هشت سال جنگ تحمیلی 12 تا 
16 میلیون مین در اراضی به وسعت 42 
هزار کیلومتر مربــع از خاک ایران کار 

گذاشته باشد.
بهنام صادقی، کارشناس مین های 
جنگی چنــدی پیش بــه ایلنا گفته 
بود: »در ابتدا پاکســازی ها مدتی زیر 
نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق 
جنگی بود و از سال 83 کار پاکسازی به 
ترتیب به وزارت کشور، مرکز مین زدایی 
و وزارت دفــاع واگذار شــد و بعد طی 
تصمیمات مسئوالن کشوری قرار بر این 
شد که معاونت مهندسی وزارت دفاع 
کار پاکسازی را به صورت تخصصی به 

اتمام برساند«.
به گفته او کار پاکسازی بخش های 
بسیاری از زمین های آلوده به مین در 
یک دوره طوالنی از سال 67 تا سال 83 

انجام شد و از سال 83 مراکز مین زدایی 
دوره جدیدی را آغاز و حتی مناطقی 
که قبال نیز پاکسازی شده بود را دوباره 
به صورت تخصصی پاکسازی کردند و 
در سال 90 اعالم شد که تمامی مناطق 
آلوده پاکسازی عمومی شده و تنها یک 
درصد دیگر از اراضی آلــوده به مین و 

مهمات جنگی باقی مانده است.
اما در این ســال ها فرسایش خاک 
و باران و برف و زلزله سبب شده است 
که مین ها به اعمــاق زمین فرو روند و 
پیدا کردن آنها با دستگاه های متداول 
مین یابی قابلیت کشف و خنثی سازی 
نداشته باشد. این مین ها بیشتر در نقاط 
کوهستانی و دره ها قرار دارند و همین 
موضوع کار را برای تیم های مین یابی 

سخت و گاهی غیرممکن کرده است.
 گستردگی مین ها 
و انتشار فقر فراگیر 

اما شــاید تصور این باشد که وجود 
مین ها، تنها موجب بروز حادثه جانی 
برای شهروندان می شود، اما واقعیت 
این است که سوای حوادث دلخراشی 
که خیلی اوقات قربانــی آن کودکان 
بوده اند، وجود این مین ها، نه تنها شیوه 
زندگی مردم ایــن مناطق را تغییر داد 

که آنها را بیش از پیش گرفتار فقر کرد.
در دوران جنگ، مین ها چنان اراضی 
کشــاورزی و مناطق مسکونی مردم 
مرزنشــین را آلوده کرد که بسیاری از 
روستاییان پس از پایان جنگ تحمیلی 
و بازگشت به خانه هایشان، دریافتند که 
این مناطق به شدت به مین  آلوده است 
و آنان قادر نیستند تا در خانه های سابق 
خود زندگی کنند. همچنین آلودگی 
زمین های کشــاورزی باعث شــد تا 
ساکنان این مناطق مرزی، نتوانند به 
زندگی سابق خود بازگردند و کشاورزی 

را از سر بگیرند.

همچنین این مین ها چنان دشت ها 
و مراتع مناطق مرزی آلوده کرده اند که 
دامداری و زندگی عشایری بخشی از 
مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داد. 
به طوری که دامپروری در این مناطق، 
سال ها است که با اختالل های جدی 
مواجه شده است. چوپان های مناطق 
مرزی همواره باید مراقب آن باشند که 
دام های آنان وارد اراضی آلوده به مین 
نشوند تا از هرگونه حادثه در امان بمانند. 
این مســئله به عنوان خطری جدی، 
زندگی عشایر کوچ رو در مناطق مرزی 
را نیز تهدید می کند، به ویژه که عشایر 
زندگی کوچ رو دارند و در بســیاری از 
مواقع مناطق تــردد آن ها در نزدیکی 

مناطق آلوده به مین قرار دارد.

همین موضوع سبب شده خیلی از 
این کوچ نشینان تبدیل به یکجانشینان 
بدون شــغلی شــوند که حال با فقر 

درگیرند یا کولبری می کنند.
کولبران؛ بزرگترین گروه  قربانی 

مین های کشف نشده
گفته می شود یک درصد اراضی باقی 
مانده از مین های جنگی شامل مناطق 
صعب العبور کوهستانی اند که دسترسی 
به آنها بسیار دشوار است. مین ها در این 
مناطق در شیب ها، پرتگاه ها، باتالق ها، 
مرداب ها، نیزارها و ماســه زارها قرار 
گرفته  یا در عمق زمیــن فرو رفته اند. 
درست مناطقی که محل عبور و مرور 
کولیران در مناطق مرزی غرب کشور 
اســت. افرادی که اغلب آنها به دلیل 
همین مین ها کشــاورزی و دامداری 

خود را از دست داده اند.
کولبران که عمدتا ساکنان مناطق 
فقیرنشــین اســتان های آذربایجان 
غربی، کردستان و کرمانشاه هستند 
و برای تامین نیازهای زندگی مجبور 
به داد و ســتد در مناطق مرزی و گذر 
از راه های صعب العبور کوهســتانی 
هستند، یکی از بزرگترین گروه های 
قربانی مین های کشف نشده را تشکیل 

می دهند.
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی 
رسانه های کردســتان عراق، تنها در 
شش ماه پایانی سال 2018 میالدی 
بیش از یکصد کولبــر به همین دلیل 
جان خود را از دست داده یا دچار نقص 

عضو شده اند.
ضرورت حمایت قانونی از قربانیان

امــا عالوه بــر افرادی کــه بر اثر 
انفجار مین  جانشــان را از دســت 
می دهند، گروه زیادی نیز دچار قطع 
عضو می شــوند و تا آخر عمر باید با 
هزینه های سنگین خرید تجهیزات 

توانبخشی سر کنند.
این در حالی اســت که تا سال 70 
هیچگونه ماده قانونی برای مصدومین 
و جان باختگان براثر انفجار مین های 
باقی مانده از جنــگ تحمیلی تعیین 

نشده بود.
بعدها نمایندگان مجلس الیحه  ای 
را با نام »کمیســیون ماده 2« تصویب 
کردند که در آن استانداری ها موظف به 

تشکیل کمیسیون پرونده جانباختگان 
و مصدومان ناشی از انفجار مین های 
جنگی شدند تا با بررسی اعضای این 
کمیسیون و چنانچه حادثه دیدگان 
ناشی از انفجار مین های جنگی دارای 
شرایط الزم باشند و با رعایت قانون، در 
شمول خدمات حمایتی دستگاه های 
ذیربطــی چون بنیاد شــهید انقالب 
اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان 
انقالب اســالمی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( قرار گیرند. این در حالی 
است که برخی از قربانیان این حوادث 
یا خانواده های آنها در این سالها از عدم 
تعلق این سهم در خصوص آنها شکایت 

داشته اند.
  معلوِل جنگی بودن 
یک انتخاب نیست

گفته می شــود ایران بعد از مصر 
بیشترین میزان مین را در خاک های 
خود دارد و به همیــن دلیل می توان 
پیش بینی کرد که شمار قربانیان حواث 
ناشــی از انفجار مین نیــز در ایران به 
نسبت سایر کشورهای دنیا قابل توجه 
باشــد. این در حالی است که کمک به 
قربانیان انفجار مین ها بخشــی مهم 
از عملیــات پاکســازی مناطق آلوده 

محسوب می شود.
در گزارش ســازمان ملــل آمده 
است که در ســال های اخیر تمرکز بر 
شــهروندانی که در اثر انفجار مین ها 
معلول شــده اند، کاهش یافته است. 
شهروندانی که نیاز به دورۀ توانبخشی 
طوالنی مدت و مراقبت های پزشکی 
دارند و باید به آنها فرصت مشارکت در 
زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورشان 

داده شود.
ســازمان ملل، بودجــۀ الزم برای 
کمک به این دست از آسیب دیدگان را 
نیز حدود 10 میلیون دالر برآورد کرده 
و در پایان گزارش خود آورده اســت: 
»معلــوِل جنگی بودن یــک انتخاب 
نیســت. باید به نیازهــای دختران و 
پسران، زنان و مردانی که اندام خود را از 
دست داده اند و دچار آسیب های روانی 

شده اند، رسیدگی شود.«

دیروز سه نفر بر اثر انفجار مین در مهران جان باختند

اینجا جنگ تمام نشده است

خبر

رئیس جمهور با استناد به گزارشی از وزارت 
بهداشت گفت: تخمین زده می شود که در 150 
روز اخیر 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتال 
شــده باشــند و 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در 

معرض ابتال خواهند بود.
حسن روحانی در جلسه هفتگی ستاد ملی 
مقابله با کرونا که روز گذشته برگزار شد، افزود: 
اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم تعداد بستری ها 
دو برابر عدد فعلی 200 هزار نفر خواهد بود که در 
150 روز اخیر شاهد بودیم. ما باید برای مقابله 
با شرایط آینده خود را از لحاظ تخت و امکانات 

آماده کنیم.
به گفته وی، طبق این گزارش از هر هزار نفر 
500 نفر متوجه ابتال نمی شوند، حدود 350 نفر 
عالئم خفیف دارند و 150 نفر ممکن است نیاز به 

بستری پیدا کنند. 
روحانی تاکید کرد: موج دوم کرونا محصول 
این است که ترس از کرونا ریخته شد و مردم به 

زندگی عادی بازگشتند، آن هم به آداب و رسومی 
که الاقل تا پایان سال نباید ترک کنیم. بیماران 
بدون عالمت نیز از مشکالت این بیماری است 
و این ها بزرگترین مشــکل را ایجاد می کنند و 
بیشترین انتشار ویروس مال همین دسته است 
که هم زمان طوالنی تری قدرت سرایت دهندگی 
دارند و هم با حجم بیشــتری ویروس را منتقل 

می کنند.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور با بیان 
اینکه در شرایط فعلی سه راه حل اساسی وجود 
دارد، اظهار کــرد: ما همه باید بــه توصیه های 
وزارت بهداشــت در این زمینه عمــل کنیم و 
کم هزینه ترین و موثرترین آن ماسک است که 
در کنار آن فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از 
تجمعات و رعایت بهداشت فردی و شستن دست 

می تواند مشکالت ما را تا اندازه زیادی حل کند.
وی با بیان اینکه هر ملتی باید در زمینه مقابله 
با کرونا به توان خودش تکیه کند، گفت: ما باید 

روی پای خویش بایستیم و مردم بدانند حتی در 
این شرایط که به گندم هم نیازی نداریم اما برای 
احتیاط از کشوری خرید کرده ایم از اسفندماه 
تاکنون می گویند ارســال کمی به تاخیر افتاده 
و این تا امروز ادامه دارد چه رســد به وســایل 
ضدعفونی و مقابله با این ویروس که اگر از خارج 

می خواستیم اصال به ما نمی دادند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید برای مردم 
اضطراب ایجاد کرد، اظهار کــرد: ما در برابر این 
بیماری پیروز می شویم و هیچ شکی وجود ندارد 

و نباید مقهور این بیماری شویم. 
 فوت ۱۸۸ تن بر اثر کرونا

دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از 
شناسایی 2166 بیمار جدید کووید19 در کشور 
طی 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه خبر داد و با 
این حساب مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به 271 هزار و 606 نفر رسید.
سیما سادات الری همچنین گفت: از 27 تا 28 

تیر، 188 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13 

هزار و 979 نفر رسید.
به گفته وی، تاکنون 223 هزار و 300 نفر از 
بیماران، بهبودیافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند و 3529 نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند و تاکنون دو میلیــون و 123 هزار و 518 
آزمایش تشــخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.

الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشــت 
فردی و اجتماعی، اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی، گفت: اســتان های 
آذربایجان شرقی، ایالم، بوشهر، خراسان رضوی، 
خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و 

فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین در استان های خوزستان و زنجان با 
همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی 
شــاهد روند کاهش در ابتال و بستری بیماران 

هستیم.

روحانی از احتمال دو برابر شدن تعداد بستری ها خبر داد؛ 

۳۵میلیونایرانیدرمعرضابتالبهکروناهستند

شاید تصور این باشد که 
وجود مین ها، تنها موجب 

بروز حادثه جانی برای 
شهروندان می شود، اما 

واقعیت این است که سوای 
حوادث دلخراشی که خیلی 

اوقات قربانی آن کودکان 
بوده اند، وجود این مین ها، 
نه تنها شیوه زندگی مردم 

این مناطق را تغییر داده که 
آنها را بیش از پیش گرفتار 

فقر کرده است

بنابر اعالم مقامات رسمی 
تاکنون بر اثر انفجار انواع 

مین های باقیمانده از دوران 
جنگ بیش از ۱0 هزار نفر در 
کشور آسیب دیده اند که از 
این تعداد حدود ۳ هزار نفر 
کشته و بقیه زخمی و نقص 

عضو شده اند
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