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 مدارس مناطق پرجمعیت 
زوج و فرد می شوند

وزیــر آمــوزش  و 
پــرورش اظهــار کرد: 
فعالیــت مــدارس در 
مناطق کم جمعیت به 
روال عادی و در مناطق 

پرجمعیت به صورت زوج و فرد برگزار می شود. به 
گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی فلسفه دایر 
بودن مدارس در روزهای پنجشنبه را اجرای طرح 
سه روز، سه روز برای ورود دانش آموزان به مدرسه 
توصیف و اذعان کرد: بر اســاس مصوبه اخیر ستاد 
ملی مدیریت کرونا، روزهای پنجشنبه نیز مدارس 
دایر است و این موضوع باهدف مدیریت ورود دانش 
آموزان به مدرسه صورت می گیرد لذا طرح زوج و فرد 
اجرا می شود بدین معنی که دانش آموزان مدارس 
پرجمعیت به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای سه 
روز در هفته در روزهای زوج و عده ای نیز در روزهای 

فرد در مدرسه حضور خواهند داشت.
    

۲ میلیون فقیر تحت پوشش 
نهادهای حمایتی نیستند

کمیســیون  عضو 
اجتماعــی مجلــس 
یازدهــم گفــت: باید 
تعــداد افــرادی که در 
زیرخط فقر هســتند و 

تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را حداقل 
تا ۲ میلیــون نفر در نظر بگیریم. بــه گزارش ایلنا، 
علی بابایی کارنامی در پاســخ به این ســؤال که به 
گفته رئیس کمیته امداد ۵۰۰ هزار خانوار نیازمند 
شناسایی شــده اند که تحت پوشــش هیچ نهاد و 
سازمان حمایتی نیستند، مجلس شورای اسالمی 
برای ساماندهی و حمایت از این افراد چه برنامه ای 
دارد؟ گفت: یکــی از برنامه های مجلــس در این 
دوره این است که با استفاده از هدفمندی یارانه ها و 
ساماندهی یارانه های پنهان و یارانه های آشکار برنامه 
مدون برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشد. او ادامه 
داد: ۵۰۰ هزار خانوار کمیته امداد شناسایی کرده 
و قطعاً بهزیستی هم آمار خود را درباره  شناسایی 
مددجویان جدید دارد، از همین رو من فکر می کنم 

که آمار بیش از این ۵۰۰ هزار خانوار باشد.
    

روان گردان ها بعد از۴ سال 
»زنان« را به آخر خط می رسانند

معاون پژوهشــی 
موسسه کادراس با اشاره 
به موضوع اعتیاد زنان و 
در پاسخ به این پرسش 
که آیا نگاهی که در حوزه 

اعتیاد مردان وجود دارد را می توان به اعتیاد زنان 
نیز تســری داد؟ بیان کرد: به طورکلی اعتیاد زنان 
در مقایســه با مردان به دلیل اختالفات جنسیتی 
و اجتماعــی، متفاوت و دارای اثرات شــدیدتری 
بر فرد و جامعه اســت. به گزارش ایســنا، منصور 
براتی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، مردان 
بیشــتر از زنان به مصرف مواد گرایــش دارند اما 
زنان در مقایسه با مردان، بیشتر تحت تأثیر عواقب 
ســوءمصرف مواد قرار می گیرند. زنان با سرعت 
بیشتری درنتیجه افزایش اســترس و اضطراب 
پس از سوانح و رویدادهای سخت به احتمال زیاد 
وابسته به انواع مواد می شوند. ازاین رو زنانی که دچار 
سوءمصرف مواد می شوند مشکالت روحی و جسمی 
شدیدتری را تجربه می کنند.  او مردان تصریح کرد: 
تحقیقات نشــان می دهد زنانی که مواد محرک 
استفاده می کنند، بسیار زود مهارت ها و کارایی شان 
را از دست می دهند؛ چراکه اگر مصرف مواد سنتی 
۸ تا ۱۰ سال زمان می برد تا فرد معتاد به آخر خط 
برسد، در مورد مواد محرک و روان گردان این زمان 

به ۲ تا ۴ سال کاهش می یابد. 
    

حجم آب دریاچه ارومیه حدود 
۴.۹ میلیارد مترمکعب است

فتــر  د ئیــس  ر
استانی ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیــه در 
آذربایجان غربی با اشاره 
به آغاز فصل گرما و تبخیر 

باالی آب در حوضه آبریز دریاچه، گفت: حجم آب 
دریاچه ارومیه هم اکنون وضعیت مناسبی دارد و به 
چهار میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است. 
به گزارش ایرنا، فرهاد سرخوش با اعالم اینکه تراز 
دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۷۸ سانتی متر 
رسیده، افزود: باوجود افزایش چشمگیر تبخیر آب 
با آغاز فصل گرما، شاهد ثابت ماندن نسبی تراز این 
دریاچه نســبت به هفته های گذشته هستیم که 
نشانگر موفقیت در طرح های ستاد احیای دریاچه 

ارومیه است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

آتشی که به دل زاگرس افتاده هنوز 
تمام نشده است. آتش نه تنها درختان 
بلوط، بلکه جان البرز را هم گرفت. البرز 
زارعی جوان ۲۸ ساله ای که برای نجات 

زاگرس سوخت. 
در گوشــه و کنار فضــای مجازی و 
سایت های خبری عکس هایی از البرز 
زارعی به چشــم می خــورد. از آخرین 
صحبت هایش روی تخت بیمارستان تا 
ناله های عزیزانش بر سر مزار. البرز زارعی 
اما تنها یکی از جوانانی است که به صورت 
داوطلبانه برای نجات جنگل های کشور 
بی هیچ امکاناتی دست به کار شده است 
و معلوم نیســت چند نفر دیگر به دلیل 
کمبــود امکانات در این آتش ســوزی 

گسترده مجروح و مصدوم شده اند.
عکس هایی که چند روز گذشته از 
جوانان ایالم منتشــر شد نشان می داد 
با دســت  خالی و بدون داشــتن لباس 
مناســب به جنگ آتــش رفته اند، اما 
انگار زور آتش و باد بیشــتر از آن هاست 
چراکه هرچه تــالش می کنند، آتش از 
سوی دیگر زبانه می کشد. در یک  کالم، 
این روزها حال زاگرس خوب نیســت و 
دست های زاگرس نشینان برای مقابله 
با آتش سوزی بیشــتر از همیشه خالی 

است. 
سال پر باران، سال پر آتش

هر ســاله در کشــور شــاهد وقوع 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع هستیم 
و هر ســال مســئوالن وعده می دهند 
که دیگر امکانــات و تجهیزات اطفای 
حریق را فراهم می کنند و تا آتش سوزی 
بعد یادشــان می رود که قــرار بود چه 
 کار کنند و چه وعده هایــی داده بودند. 
پس بهتر است با این مقدمه در همین 
ابتدای گزارش تیر خــالص را بزنیم. به 
گفته فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری متأسفانه 

ســاالنه به طور میانگین حــدود ۱۵ 
هزار هکتار از جنگل هــای ایران دچار 
آتش سوزی می شوند و ما هر سال بخشی 
از جنگل های کشورمان را به خاطر همین 
آتش سوزی هایی که در بسیاری از موارد 
عامل انســانی دلیل به وجود آمدن آن 
است از دســت می دهیم و متأسفانه به 
نظر می رسد پایگاه آتش نشانی هوایی 
که بتوان در این گونــه مواقع از آن برای 
خاموشــی جنگل و مرتع استفاده کرد 
دیده نمی شود درحالی که خسارت های 
هر آتش ســوزی هزینه هایی به مراتب 
بیشتر از احداث چندین پایگاه هوایی 

آتش نشانی در پی داشته است.
باوجودایــن شــرایط و بی توجهی 
مســئوالن امســال از جهت افزایش 
آتش سوزی سال پر ریسکی به حساب 
می آید. دوستداران محیط زیست، امسال 
بیشتر از سال های گذشته نگران وقوع 
آتش سوزی در مراتع و جنگل ها هستند 
چراکــه بارندگی های خوب امســال، 
موجب رویش قابل توجهی گیاه شــده 
که با آغاز فصل گرما و در صورت رعایت 
نکردن، احتمال وقــوع آتش افزایش 
می یابــد و این موضوع را مســئوالن و 
کارشناسان حوزه محیط زیست بهتر از 
هر کس دیگری می دانند. بااین حال هنوز 
کسی به فکر تهیه تجهیزات آتش نشانی 
نیست و نابودی ســرمایه های ملی هم 

اهمیتی ندارند.
بی توجهی مسئوالن سرمایه های 

ملی را می سوزاند
آتش سوزی های اخیر در جنگل های 
زاگرس باعث شــد تا در کنــار برآورد 
خسارت های این آتش سوزی به برآورد 
هزینه های الزم برای تجهیز یک ناوگان 

هوایی آتش نشانی پرداخته شود.
هرچند پیش از مهــار کامل آتش 
تعیین میزان دقیق خســارت ممکن 
نیست، اما با توجه به وسعت و تراکم و عمر 
درختان در منطقه می توان تاحدودی 

خسارت را تخمین زد. 
پیش ازاین هم قاســم ســبزعلی، 

فرمانــده یــگان حفاظت ســازمان 
جنگل ها و مراتع کشور درباره خسارت 
آتش ســوزی ها در مناطــق جنگلی 
زاگرس گفته بود: آتش ســوزی در هر 
هکتار از مناطق جنگلــی زاگرس ۵۶ 
میلیون تومان و در هــر هکتار اراضی 
۱۷میلیون تومان خسارت وارد می کند. 
یعنی جدای از آتش سوزی اخیر ساالنه 
نزدیک به دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان 
از آتش سوزی در زاگرس، خسارت روی 

دست اقتصاد به جا می ماند.
جای خالی هواپیماهای آتش نشان 
با یک حساب سرانگشتی می توان 
به این موضوع پــی برد که هزینه خرید 
هواپیما برای کشــوری چــون ایران 
که از جنگل های وســیع و غنی سهم 
می برد آن قدر زیاد نیســت، چراکه هر 
آتش سوزی خسارت بیشتری به منابع 
طبیعی کشور می زند. متأسفانه باوجود 
داشتن نعمت میلیون ها هکتار جنگل 
و مرتع طبیعی که خداوند به این ملت 
ارزانی داشته تاکنون در زمینه تشکیل و 
سازمان دهی یگان تخصصی آتش نشان 
هوایی جنگل ها و مراتع اتفاقی که منجر 
به ایجاد پایگاه هوایی آتش نشانی شود 
رقم نخورده است. این در حالی است که 
کشور های دیگر با مراتع و جنگل هایی با 
وسعت کمتری از کشور ما دارای چندین 

ناوگان آتش نشانی هوایی هستند.
با نگاهی بــه قیمــت هواپیما ها و 
بالگرد های آتش نشانی در جهان متوجه 
می شویم که هر بالگرد حدوداً بین ۳ تا ۶ 
میلیون دالر قیمت دارند و هر هواپیما 
از ۷ میلیون دالر شروع می شود و تا ۱۵ 
میلیون دالر هم قیمت دارد. بااین حال 
چندی پیش عیسی کالنتری، رئیس 
سازمان محیط زیست معترف بود برای 
ســاخت ۱۰ پایگاه آتش نشانی هوایی، 
۵۰۰ میلیــون دالر الزم اســت که بر 
اســاس دالر ۱۶ هزارتومانی می شود 
۸ هزار میلیارد تومان که در مقایســه با 
زیانی که جنگل های زاگرس دید رقم 

چندانی نیست.

بااین حال بحــث هواپیمای اطفای 
حریق چندان هــم تازه نیســت. روز 
آتش نشان ســال ۱۳۹۷ بود که خبری 
تحت عنــوان »رونمایی از نخســتین 
هواپیمای آتش نشان« منتشر و اعالم 
شــد هم زمان با ۷ مهر روز آتش نشان و 
ایمنی، متخصصان صنایع هوایی وزارت 
دفاع برای نخستین بار در کشور موفق 
به طراحی و ساخت سامانه آتش نشانی 
هوایی پیشرفته ســنگین برای اطفای 
آتش ســوزی های گســترده توسط 
هواپیماهای جت شدند، اما پرسش این 
است که االن این هواپیما در شرایطی که 
آتش بخش های گسترده ای از زاگرس را 
خاکستر کرد و جان البرز زارعی را گرفت، 

کجاست؟
یکــی از چالش هــای اساســی 
آتش ســوزی های ایران به خصوص در 

جنگل، نبود ســامانه های آتش نشانی 
هوایــی اســت؛ هرچنــد بالگردهای 
هوانیروز، شــرکت نفت، هالل احمر و 
ســپاه نیروهای انســانی داوطلب را به 
محل حادثــه منتقل کردنــد و افزون 
بر ۵۰۰ نیروی انســانی بر فراز کوه در 
حال خاموش کردن آتش هســتند و 
همچنین بــا همــکاری وزارت دفاع و 
سپاه ســه بالگرد آب پاش برای اطفای 
حریق آتش منطقه حفاظت شده خائیز 
کهگیلویه اعزام شده اما با تأثیر تحریم ها 
بر تهیه وسایل آتش نشانی جای خالی 
آتش نشانی هوایی در ایران محسوس 
اســت که با این اوصاف خبر رونمایی از 
سامانه آتش نشــانی هوایی پیشرفته 
سنگین توسط متخصصان صنایع هوایی 
کشورمان بارقه امید را در دل ها روشن 
کرده بــود که اگر روزی شــاهد چنین 
حوادثی شدیم این هواپیما می تواند ۱۸ 
تن آب را بر محل حریق تخلیه کند؛ اما 
مشخص نیست این هواپیما کجاست 
و قرار است کی و کجا از آن استفاده شود .

فقیرترین جنگل های غنی دنیا
یکی دیگر از مواردی که برای بسیاری 
تبدیل به سؤال شــده این است که چرا 
استان هایی که دارای جنگل ها و مراتع 
وسیعی هستند و هر سال هم با اتفاقات 
غیرمترقبه ای مثل سیل و آتش سوزی 
و... مواجه اند نباید مجهــز به امکانات 
و تجهیــزات موردنیاز بــرای مقابله یا 
پیشــگیری از وقوع این حوادث باشند. 
درست مثل کهگیلویه و بویراحمد که 
وقتی جنگل های منطقه حفاظت شده 
خائیز در آن دچار حریق شد چیزی برای 
دفاع از درختان در مقابل شعله های آتش 
نداشت. به همین خاطر استاندار برای 
تأمین تجهیزات موردنیــاز با رایزنی با 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، 
وزارت دفاع و فرمانــده نیروی زمینی 
ارتش و سپاه پاسداران به دنبال تأمین 
تجهیزات موردنیــاز اطفای حریق بود. 
همان زمان، حســین کالنتری با ورود 
به شهرســتان کهگیلویه و حضور در 
عملیات اطفای حریق منطقه فرماندهی 
عملیات را در دســت گرفــت و گفت: 
»از همــان ســاعات اولیه بــا توجه به 
حساســیت موضوع و گسترش دامنه 
آتش، با تماس با معاون رئیس جمهور 
وضعیت آتش سوزی برای امداد رسانی 
بهتر تشریح شــد.« این مسئول تأکید 
کرد: »با همکاری مسئوالن کشوری در 
کمترین زمان ممکن چهارفروند بالگرد 
امدادی و ترابری برای خدمات رســانی 

و امدادرســانی ســریع و به موقع وارد 
شهرستان کهگیلویه شد.« جالب اینکه 
این بالگرد های آب پاش از اســتان های 
اصفهــان، خوزســتان و تهــران وارد 
کهگیلویه و بویراحمد شدند و به همین 
خاطر کار خود را برای اطفای حریق چند 

روز دیرتر شروع کردند. 
 لزوم توجه مسئوالن جهت 

تهیه تجهیزات 
وقوع آتش ســوزی، ســیل، زلزله و 
بالیــای طبیعــی در هــر جامعه ای 
اجتناب ناپذیر اســت اما مهم تر از همه 
مدیریت کردن آن اســت. به رغم اینکه 
مدیران اجرایــی ما نشــان داده اند در 
حــوادث طبیعی، چون ســیل و زلزله 
قادر هستند نیرو های بسیج مردمی را 
به سرعت و به خوبی ساماندهی کرده و 
از توان حداکثری آن هــا در جهت رفع 
مشکل بهره ببرند؛  در زمینه آتش سوزی 
در جنگل ها ما شاهد نوعی آشفتگی در 
مدیریت و بسیج نیرو های مردمی برای 
مقابله هماهنگ و برنامه ریزی شــده 
با آتش ســوزی هســتیم؛ رویه ای که 
چه بسا در گسترش آتش سوزی ها نیز 

مؤثر است.  
لباس های مناســب و اســتاندارد 
بــرای نیرو هــای اطفــای حریــق، 
دستگاه های ثابت و متحرک آب پاش، 
خاموش کننده های دستی و متحرک، 
ماشــین آالت مجهز و آماده، وســایل 
هوشــمند اعالم خطــر و ... ازجملــه 
ابزار و نیاز های ضــروری برای مقابله با 
آتش سوزی اســت که باید توسط افراد 

حرفه ای و توانمند استفاده شود. 
بااین حال همواره با گزارش هایی 
مواجه هســتیم که نیرو های مردمی 
با ابزاری، چــون بیل و ســطل آب و 
بدون پوشش استاندارد و ایمن برای 
مقابله بــا آتش ســوزی در جنگل ها 
اقدام می کنند و ایــن ضعف مدیران 
را در مواقع بحران هــای این چنینی 
نشان می دهد. با امید اینکه مسئوالن 
هم به اندازه مردم به طبیعت و ذخایر 
کشــور اهمیت دهند و دولت به  جای 
اختصــاص بودجه هــای عجیب به 
طرح ها و پروژه هایی که گاهی کارآیی 
چندانی هم ندارنــد و ضروری به نظر 
نمی رســند، برای تجهیزات مذکور 

سرمایه گذاری کنند. 

در سایه کمبود امکانات اطفای حریق »جنگل ها« و »البرز زارعی« ها می سوزند

بیلوسطلآببهجایهواپیمایآتشنشان

گزارش

دوباره مسئوالن و جامعه پزشکی از باال رفتن تعداد مراجعین 
به بیمارستان ها و افزایش شــمار بیماران مبتال به کرونا خبر 
می دهند. مدتی است که آمار ابتال و فوتی های این ویروس مرموز 
بیشتر شده است و همین موضوع مردم و مسئوالن را نگران تر 
کرده است و این همه درحالی است که وزیر بهداشت گفته است: 

حداقل دو سال باید با کرونا زندگی کنیم.
هنوز در موج اول کرونا هستیم

دیروز وزیر بهداشت با اشاره به افزایش موارد ابتال به کرونا در 
کشــور، گفت: هنوز در حال تجربه کردن موج اول این بیماری 
هســتیم. به گفته سعید نمکی حتی در اســتان هایی که فکر 
می کنیم موج اول کرونا را پشت سر گذاشته ایم، موج اول را به طور 
کامل تجربه نکرده ایم. وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز بیشتر از 
قبل معتقدم که ویروس کرونا، بسیار پیچیده و هنوز هم ناشناخته 
است. هرگز فکر نکنیم که رفتار ویروس با روز قبل و در اقلیم های 
مختلف؛ یکسان است. رفتار ویروس کرونا در جنوب کرمان با 

هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و شهرهای دیگر، کامالً متفاوت 
است بنابراین ویروس کرونا در اقلیم، نژاد و آب وهوای مختلف، 

بروز متفاوتی دارد.
افزایش بار مراجع کرونا به بیمارستان ها

روز گذشــته فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر 
تهران نیز با اشاره به افزایش بار مراجعان بیماران مبتالبه کرونا 
در تهران گفت: در دو هفته اخیر نمودار تعداد مراجعان سرپایی، 
افراد بستری در بخش های عادی و مراقبت های ویژه و همچنین 

میزان مرگ ومیرها در حال تغییر است.
دکتر علیرضا زالی بیان کرد: امــروز فعالیت بخش های 
مختلف بیمارســتان ها بــا روزهای آغازیــن اپیدمی کرونا 
تغییر کرده و بیمارســتان ها عــالوه بر پذیــرش بیماران 
کرونایی میزبان بیماران غیر کرونایی نیز هســتند بنابراین 
بیمارســتان ها در بخش هــای مختلف باید طبــق الگویی 

متفاوت تر از گذشته  فعالیت کنند.

اعزام پرستار از شهرهای دیگر به خوزستان
از سوی دیگر استان خوزستان همچنان وضعیت خوبی 
ندارد. بر همین مبنا، معاون پرستاری وزارت بهداشت از اعزام 
۴۰ پرستار ویژه ICU به استان خوزســتان در پی افزایش 
شیوع کرونا در این استان خبر داد. دکتر مریم حضرتی اعالم 
کرد: با هماهنگی با دانشــگاه های بوشهر، خراسان رضوی، 
تهران، اردبیل، شــهید بهشتی، یزد و دانشــکده نیشابور، 
تعدادی از پرستاران ویژه ICU برای مدت حداقل ۱۵ روزبه 
اهواز، آبادان و دزفول اعزام شــدند که این زمان متناسب با 

شرایط بیماری قابل تمدید خواهد بود.
آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور

روز گذشــته آخرین آمار از موارد ابتال و فــوت بیماران 
کرونایی از زبان ســخنگوی وزارت بهداشت اعالم شد. دکتر 
الری از شناسایی ۲ هزار و ۳۶۸ بیمار کووید-۱۹ طی روزهای 
شنبه تا ظهر یکشنبه در کشــور خبر داد؛ بر اساس گفته او از 

این تعداد یک هزار و ۱۱۴ مورد بستری شدند. به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشــور به ۲۰۴ هزار و ۹۵۲ 
نفر رســید. به گفته الری در بازه زمانی ذکرشده ۱۱۶ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۹ هزار و ۶۲۳ نفر رســید و ۲هزار و ۸۸۷ نفر از 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ نیز در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.

تعداد مراجعات به بیمارستان ها افزایش قابل توجهی یافته است؛

وزیر بهداشت: حداقل دو سال باید با کرونا زندگی کنیم

روز آتش نشان سال 
۱۳۹۷ خبری تحت عنوان 

»رونمایی از نخستین 
هواپیمای آتش نشان« 

منتشر و اعالم شد؛
اما پرسش این است که االن 
این هواپیما در شرایطی که 

آتش بخش های گسترده ای 
از زاگرس را خاکستر کرد و 
جان البرز زارعی را گرفت، 

کجاست؟

نیرو های مردمی به جای 
برخورداری از لباس های 

مناسب و استاندارد، 
 دستگاه های ثابت و متحرک 
آب پاش، ماشین آالت مجهز 

و آماده، وسایل هوشمند 
اعالم خطر و ...؛ با ابزاری، 

چون بیل و سطل آب و 
بدون پوشش استاندارد 

و ایمن برای مقابله با 
آتش سوزی در جنگل ها 

اقدام می کنند
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