
ادامه از صفحه اول
 حكمـرانـي ويــروس تاجــدار تنهـا 

در 7 استان
كوويد19 كم كم از سركشي دست بر داشته است. 
آنطور كه كيانوش جهانپور، س��خنگوي وزارت 
بهداشت خبر مي دهد در 24 ساعت گذشته در 
19 استان هيچ موردي از فوت ديده نشده و در پنج 
استان هم تنها يك فوتي به ثبت رسيده است. اين 
بدين معناست كه ويروس تاجدار تنها در هفت 
اس��تان همچنان حكمفرمايي مي كند و قرباني 
مي گيرد. يكي از اين هفت استان هم خوزستان 
اس��ت كه همچنان در وضعيت قرمز ق��رار دارد. 
هرچند كه به گفته جهانپور، ميزان بستري ها در 
اين استان بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته است. 
معاون كل وزارت بهداش��ت هم درباره وضعيت 
خوزس��تان اينگونه توضيح مي ده��د: » در حال 

حاضر وضعيت اس��تان خوزس��تان قرمز بوده و 
اقدامات خوبي در اين اس��تان انجام گرفته است. 
روند صعودي ميزان ابتال به كرونا در اين اس��تان 
در حال تبديل به خط صاف شده است و اميدواريم 
بين يك تا سه هفته آينده شاهد روند نزولي ابتال 

به كرونا در استان خوزستان باشيم.«
 ثبـت كمتريـن فوتـي در 24 سـاعت 

گذشته 
در 24 ساعت گذش��ته 34 نفر از هموطنانمان 
بر اثر ابتال به كرونا ف��وت كرده اند كه اين تعداد 
كمترين فوتي ه��اي ثبت ش��ده در طول مدت 

اپيدمي كرونا در ايران بوده است. 
از زمان ش��يوع اين بيماري در كشور تاكنون ۷ 

هزار و 451 نفر جان خود را از دست داده اند. 
بر اس��اس اين گزارش ها تاكن��ون 10۷ هزار و 
۷13 نفر از بيماران مبتال به كوويد 19 در كشور 

بهبوديافته و از بيمارس��تان ترخيص ش��ده اند. 
25۸5 نفر از اين بيماران نيز در وضعيت شديد 
اين بيماري و به نوعي بحراني تحت مراقبت در 

بخش هاي  آي سي يو قرار دارند. 
با وجود روند بهبود نسبي در كشور اما همچنان 

توصي��ه وزارت بهداش��ت ب��ه م��ردم رعاي��ت 
اصول بهداش��ت ف��ردي و اجتماع��ي و رعايت 

فاصله گذاري هاست. 
 مشـاغلي كه هنـوز اجازه بازگشـايي 

ندارند
س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا بازگش��ايي اصناف 
پر ريس��ك را هم رفته رفته در دس��تور كار خود 
قرار داده است. ايرج حريرچي، معاون كل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه 
يكي از سياست هاي وزارت بهداشت بازگشايي 
حداكثري اصناف براي تأمين معيش��ت مردم 
است، مي افزايد:»  در حال حاضر حدود ۸۶ درصد 
از اصناف باركد خود را دريافت كرده اند و مجاز به 

بازگشايي مشاغل خود هستند.«
معاون كل وزارت بهداش��ت با اش��اره ب��ه اينكه 
قهوه خانه ها اج��ازه عرضه قليان و م��واد دخاني 
را ندارن��د، درباره مش��اغلي كه هنوز ه��م اجازه 
فعاليت ندارند، مي گويد:»  در حال حاضر تاالرهاي 
پذيرايي، كافي شاپ ها، مهدهاي كودك  ، استخرها 
و برخي ورزش ها مانند: كشتي و كاراته كه ميزان 
تماس در آنها باال است، فعاًل اجازه فعاليت ندارند.« 
حريرچي با اش��اره به اينكه مردم با گوش��ي هاي 
دوربي��ن دار مي توانن��د باركد اصن��اف را كنترل 
كنند، از آنان خواس��ت در صورت مشاهده تخلف 
مي توانند موارد را از طريق پاسخگويي به سؤاالت 

يا سامانه 190 گزارش دهند. 
 ساز مخالف شوراي عالي ترافيك تهران 

با وزارت بهداشت
ناهماهنگي بين برخي دس��تگاه ها با ستاد ملي 
مقابله با كرونا حاال چالش زا شده است. در حالي 
كه س��خنگوي اين س��تاد صراحتاً از مخالفت 
وزارت بهداش��ت با اجراي دوباره طرح ترافيك 
خبر داده بود، ام��ا آنطور كه محم��د تقي زاده، 
معاون عمراني اس��تاندار تهران گفته اس��ت، از 
امروز طرح ترافي��ك تهران از س��اعت ۸ تا 1۶ 
اجرايي مي ش��ود.  به گفته وي وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي در صورتي كه مخالف 
اجراي طرح ترافيك اس��ت بايد آن را در ستاد 
ملي مبارزه با كرونا مطرح كند و در اين خصوص 

تصميم گيري الزم اتخاذ شود. 
اما شوراي عالي ترافيك شهر تهران تصويب كرده 
تا از امروز طرح ترافيك در تهران اجرايي  شود. 

به گفته تقي زاده، در گذش��ته طرح ترافيك از 
س��اعت ۶/30 صبح آغاز مي ش��د و تا 19 ادامه 
داشت. بنابراين   كاركناني كه در ساعت 14/30 
تعطيل مي ش��وند، مي توانند يك ب��ار رايگان از 
طرح خارج شوند و با توجه به اينكه ساعت ۷/30 
س��اعت كاري آغاز مي ش��ود، بنابراي��ن قبل از 

ساعت ۸ هم مي توانند وارد طرح شوند. 
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با صادرات هندوانه هر سال 2 برابر حجم سد كرج آب صادر مي  كنيم؛ سال گذشته 780 هزار تن هندوانه صادر شد !

خروج 400 ميليارد ليتر آب با صادرات 780هزار تن هندوانه!

حرم آغوش گشود
كرونا در 7 استان محصور شد

سال گذشته 780 

عليرضا سزاوار
هزار تـن هندوانه   گزارش  2

طبق آمار گمرك به 
29 كشور جهان صادر شد. براي توليد اين حجم 
هندوانه نزديك به 400 ميليارد ليتر يا 400 ميليون 
متر مكعب آب مصرف شد كه دو برابر حجم مخزن 
سد كرج اسـت. در واقع با اين سياست به جاي 
صيانت از منابع آبي ايران، به كشور پر آبي همچون 
هلند آب پنهان در قالب هندوانه صادر مي كنيم. 
افزايش توليد هندوانه در كشور به حدي رسيده كه 
در حال حاضر پر آب ترين ميوه جهان يعني هندوانه 
در مواردي به غذاي گوسفندان و دام ها تبديل شده 
و عكس هايش در ش��بكه هاي اجتماع��ي بازتاب 

گسترده اي داشته است. 
 چاه هاي 350 متري براي صيفي جات

براساس اعالم وزارت جهاد كشاورزي براي توليد هر 
كيلو هندوانه بالغ بر 2۸۶ ليتر آب مصرف مي شود. 
اين روزها به دليل ازدياد توليد، عدم فروش، نبود صرفه 
اقتصادي و نبود خريدار خارجي، در مواردي هندوانه 
به غذاي گوس��فندان تبديل شده اس��ت.  در حال 
حاضر ميانگين عمق چاه هاي كشاورزي حفر شده 
در كشور براي كشت هندوانه به 200 متر رسيده و 
برداشت هاي بي رويه از منابع زيرزميني نشست زمين 
و نابودي آبخوان ها را در پي داشته اس��ت. در برخي 
استان ها عمق چاه هاي حفر شده براي صيفي جات 

به 350 متر هم رسيده است!
 حفاظت ناتمام از منابع آبي

اين در حالي است كه بيش از 350 هزار حلقه چاه 
غيرمجاز در كش��ور وجود دارد. اين ب��ه معناي آن 
است كه مديريت صحيح انجام نگرفته ضمن اينكه 
هم اكنون انس��داد اين چاه ها براي كش��ور معضل 
شده است. معيشت برخي از كشاورزان به اين چاه ها 
گره خورده بنابراين كنترل و مسدود كردن اين چاه ها 

بسيار دشوار است. 
طبق آمار گمرك سال گذشته ۷۸0 هزار تن هندوانه 
به 29 كشور جهان صادر شد. براي توليد اين حجم 
هندوانه نزديك به 400 ميليارد ليتر از منابع آبي كم 
شد.  ستاد بحران كشور دو سال قبل با ابالغ ممنوعيت 
كشت برنج در استان هاي كم آب درصدد حفاظت 
از منابع آب��ي برآمد، اما اين حفاظت از س��فره هاي 

زير زميني را به كنترل كاشت هندوانه تسري نداد. 
 تكرار تجربه گذشته

سازمان محيط زيست مدت هاست درصدد تنظيم 
مصرف بهينه آب برآمده و تالش مي كند استان هايي 
كه وضعيت منابع آبي مناس��بي ندارند، در صنعت 
كشاورزي به سمت كش��ت هاي جايگزين هدايت 
شوند، اما پافشاري برخي از مسئوالن بر تكرار تجربه 
گذشته كشاورزي سفره هاي زيرزميني را همچنان 
بي رمق تر كرده اس��ت.  در همي��ن زمينه مدير كل 
دفتر محصوالت علوفه اي و جالي��زي وزارت جهاد 

كش��اورزي با اش��اره به اينكه در حال حاضر ۸00 
هزار هكتار سطح زير كشت محصوالت صيفي در 
كش��ور وجود دارد، گفت: » بيش از 25 ميليون تن 
توليد محصوالت س��بزي و صيفي در كشور وجود 
دارد و سال گذشته بيش از 3 ميليون و100 هزار تن 
محصوالت صيفي صادر شد كه ارز آوري برابر با 1/4 

ميليارد دالر براي كشور به ارمغان آورد.«
 اقليم پرورش سبزي و صيفي

حسين اصغري در واكنش به اينكه با صادرات هندوانه 
آب كشور را در شرايط بي آبي صادر مي كنيم، تصريح 
كرد: » مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه چرا نفت 
را صادر مي كنيم در حالي كه نظر مقام معظم رهبري 
بر صادر نكردن نفت است؟ هندوانه غذاي بسياري 
از مردم اس��ت و در كنار غذا به عنوان دسر استفاده 
مي ش��ود. هندوانه به نس��بت برخي گياهان ديگر 
پرآب بر نيست. برنج يك محصول پرآب بر محسوب 
مي شود. نيشكر پرآب بر اس��ت، اما هندوانه همان 

ميزان آبي را مصرف مي كند كه خربزه و خيار مصرف 
مي كنند، اما مقاومت هندوانه در برابر خشكي از تمام 

اين گياهان بيشتر است.«
وي با بيان اي��ن نكته كه ص��ادرات هندوانه به نفع 
كشوراس��ت، اذعان داش��ت: »هندوانه آب فروشي 
نيست. كش��ورهايي مانند مكزيك و تركيه ساالنه 
درآمد بااليي از ص��ادرات محصوالت كش��اورزي 
به دس��ت مي آورند و از س��بزي و صيفي بيشترين 
صادرات را دارند و ما اقليم پرورش سبزي و صيفي را 
داريم. امكان حذف هندوانه از سبد غذايي خانوارها 
وجود ندارد، اما سعي ما اين است كه تاجاي ممكن 
آب كمتري استفاده كنيم. كش��اورزان هدر دهنده 
آب نيستند، بلكه زندگي آنها به آب بستگي دارد و 
هيچ وقت آب را هدر نمي دهند و اين تفكر عادالنه 

نيست.«
 كشاورزان هدر دهنده آب نيستند

توضيحات اين مقام مسئول در حالي است كه مقايسه 
هندوانه و نفت قياس مع الفارق است و اين دو متناظر 
همديگر نيستند. برنج هم فقط در مناطقي از شمال 
كشور كشت مي شود كه با وفور آب مواجهند و براي 
كشت برنج چاه عميق و غيرقانوني نمي زنند! توليد 
نيش��كر هم براي كشور اس��تراتژيك است و موتور 
محرك صنعت نيشكر محس��وب مي شود. ضمن 
اينكه نيشكر فقط در حاشيه رود كارون در خوزستان 
و بخشي از مازندران كاشت مي شود و به سفره هاي 

زير زميني خسارت نمي زند. 
برخالف تصور مدير كل محصوالت جاليزي وزارت 
جهاد كشاورزي آب مصرفي هندوانه با خربزه و خيار 
هم قابل قياس نيست و از آن مهم تر كسي نخواسته 
كه هندوانه را از سبد غذايي مردم حذف كند. ايشان 
به درستي گفته كشاورزان هدر دهنده آب نيستند. 
درواقع اين سياست هاي غلط دولتي است كه منابع 

آبي را هدر مي دهد. 

رئيس جمهـور در     ويژه
ی  هـا گو گفت و
جداگانه با وزير نيرو و استاندار خوزستان بر 
رسيدگی فوری و حل مشكل آب آشاميدنی 
در برخـی مناطـق اهـواز تأكيـد كـرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری، 
حجت االسالم حس��ن روحانی در گفت وگوهای 
جداگانه با رضا اردكانيان وزي��ر نيرو و غالمرضا 
شريعتی استاندار خوزس��تان، با اشاره به برخی 

از مش��كالتی كه اخيراً برای مردم در تأمين آب 
آش��اميدنی در بعضی از مناطق اه��واز به وجود 
آمده، دستور داد تا هرچه سريعتر اقدامات الزم 
برای رفع اين معضل توس��ط بخش های ذيربط 

انجام شود. 
رئيس جمهور همچنين تأكيد كرد: بايد استاندار، 
مسئوالن استانی و تمام دستگاه های مرتبط برای 
جلوگيری از به وجود آمدن مشكل و سختی برای 
مردم خوزستان در زمينه تأمين آب آشاميدنی 

در فصل تابس��تان برنامه ريزی و اقدامات الزم را 
داشته باشند تا شاهد بروز چنين مشكالتی برای 

مردم نباشيم. 
گفتنی است بخش غيزانيه يكی از سه بخش 
تابع و بزرگ ترين بخش شهرستان اهواز است 
كه در بخش ش��رقی در مس��يرهای اهواز به 
ماهش��هر، رامش��ير، رامهرمز و هفتكل واقع 
ش��ده اس��ت. ۸3 روس��تا در اين بخش واقع 
ش��ده و بيش از 25 هزار نف��ر جمعيت در آن 

ساكن هستند. شغل اكثر ساكنان كشاورزی و 
دامپروری است. مشكل آب اين منطقه همواره 
اعتراض های مردم منطقه را به همراه داشته 
اس��ت. ش��يوع ويروس كرونا و وضعيت قرمز 
خوزستان مش��كل كم آبی را در اين منطقه 
تشديد بخشيده و فشار را بر مردم بيش از پيش 
كرده اس��ت. اين مش��كالت و عدم رسيدگی 
كافی مس��ئوالن را می توان دلي��ل اصلی اين 

اعتراض مردم غيزانيه دانست. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسین سروقامت

»عين – صاد«؛  نويسنده اي نام آشناسـت، براي بَر و بچه هاي 
دهه 40 و 50. 

كسي كه انقالب هويت او را آشـكار كرد و ما او را با نام و نشان 
شناختيم: مرحوم استاد علي صفايي حائري!

مجلس درس او نه وعده گاه استادي با شاگردان، كه حلقه انس 
پدري بود با فرزندان!

پاتوق او خانه محقري در گوشـه شـهر قم... بنابراين هر كه او 
را مي شناخت و مي خواسـت قواعد زندگي اجتماعي را از وي 

بياموزد، صبح جمعه خود را مي رساند به آن محفل انس!
كتاب هايـش را بخوانيـد و اگـر ديگـر بـار اسـتادي چنين 

مسئوليت  شناس يافتيد، محكم بچسبيد و رهايش نكنيد!
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رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
 استان تهران خبر داد

احداث 22 بيمارستان در تهران
 در سال جاري

رئيـس سـازمان مديريـت و برنامه ريـزي اسـتان تهـران از 
جايگزينـي 22 بيمارسـتان جديداالحـداث با بيمارسـتان هاي 
قديمـي در سـطح اسـتان تهـران در سـال جـاري خبـر داد. 
نعمت اله تركي ب��ا تأكيد بر حفظ، تثبيت و پايداري اش��تغال موجود، 
تكميل واحده��اي توليدي با پيش��رفت فيزيكي ب��االي ۶0 درصد و 
همگرايي و همس��ويي نظام بانكي ب��ه عنوان اولويت ه��اي مديران و 
دس��تگاه هاي اجرايي سطح اس��تان تهران در س��ال 1399 افزود: در 
راس��تاي تحقق اولويت ه��اي تعيين ش��ده اح��داث و جايگزيني 22 
بيمارستان جديد با بيمارستان هاي قديمي در سطح شهرستان هاي 
استان تهران به ويژه در شهر تهران در دستور كار قرار گرفته است و در 

برنامه بودجه نيز اين موضوع به خوبي پيش بيني شده است. 
وي افزود: با بهره ب��رداري از اين بيمارس��تان ها ح��دود ۸هزار تخت 
بيمارستاني به سرانه استان تهران اضافه خواهد شد. در حال حاضر سه 
بيمارستان در شهرستان هاي قدس، مالرد و شهريار آماده بهره برداري 

و بيمارستان اسالمشهر نيز تا پايان سال به بهره برداري مي رسد. 
وي تأكيد كرد: در س��ال 139۸ با توجه به ش��يوع كرون��ا ويروس در 
حوزه بهداش��ت و درمان هزينه كرد زيادي حدود ۷00 ميليارد تومان 
داشته ايم و با توجه به شرايط موجود هزينه هاي اين بخش ادامه دارد. 
استان تهران در حوزه سرانه بهداشت نس��بت به ساير استان ها داراي 
عقب ماندگي است كه مقرر ش��ده تا س��ال 1400 اين عقب افتادگي 
جبران ش��ود و س��رانه حوزه بهداش��ت در اس��تان تهران به ميانگين 
كشوري برسد.  وي افزود: اس��تان تهران با 35 هزار واحد توليدي، 20 
درصد اقتصاد كشور و ۶0 درصد تأمين ماليات كشور را برعهده دارد، 
بنابراين شرايط خاصي دارد. بنابراين با تحول اقتصاد اين استان مي توان 
شاهد تحول اقتصاد كش��ور بود؛ بنابراين براي تحقق جهش توليد در 
استان تهران، اصالح ساختار توليد با محوريت بخش خصوصي، توسعه 
كارگاه هاي خرد و افزايش توليد كاالهاي ايران��ي در بازارهاي داخلي 
در دستور كار قرار گرفته اس��ت.  تركي از اجراي ۶3 پروژه اولويت دار 
براي تحول در اقتصاد اس��تان تهران خبر داد و افزود: اين پروژه ها در 
بخش هاي كشاورزي و دامپروري، صنعت و معدن، گردشگري، انرژي 
و دانش بنيان اس��ت كه مجموع س��رمايه گذاري هاي پيش بيني شده 
در اين پروژه ها 5۷ هزار ميليارد ريال اس��ت كه تعداد 22هزار و 332 
اشتغال مستقيم از اين پروژه ها ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب مجموع 
سرمايه گذاري هاي پيش بيني شده نزديك به ۶0 درصد آورده بخش 

خصوصي خواهد بود. 

 تهران از ابتداي سال، 15 روز هواي پاك و 49 روز هواي قابل قبول و 
دو روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس جامعه داشته است، اين در 
حالي  است كه در مدت مشابه سال قبل، پايتخت 25 روز هواي پاك و 

41 روز هواي قابل قبول داشت. 
 رئيس سازمان نهضت سوادآموزي گفت: آزمون استخدام آموزشياران 

نهضت سوادآموزي يك تكليف قانوني است و لغو نمي شود. 
 مديركل امور بيمه شدگان س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: ليست 
حدود 241 هزار نفر از مش��مولين مقرري بيمه بي��كاري را براي ماه 
اسفند سال 9۸ به همراه ش��ماره حساب تهيه و به س��ازمان برنامه و 

بودجه ارسال كرده ايم. 
 فرزاد شيد فر، متخصص تغذيه با اشاره به اينكه در روزهاي اول پس 
از ماه رمضان بايد ميزان مصرف غذا كم باشد، گفت: نبايد غذاهاي نفاخ، 
تند، محرك، خيلي شور يا شيرين مصرف كرد و مصرف غذا را بايد بين 

وعده هاي اصلي و عصرانه تقسيم كنيم. 
 مدير كل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
محدوديت هاي ثبت نام در مدارس شاهد گفت: با توجه به ظرفيت هر 
مدرسه كه از طرف استان اعالم مي شود و طبق دستورالعمل و اولويت 
امتيازبندي كه اعالم شده است، مدارس بايد ظرفيت ثبت نام خود را از 

جامعه ايثارگري پُر كنند. 
 رئيس اداره محيط زيست انس��اني استان تهران با اش��اره به اينكه 
زباله گردي در شهر تهران نسبت به ساير استان هاي كشور بيشتر است، 
گفت: سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در پي شيوع ويروس 
كرونا پيگيري هايي انجام داد و از طريق معاون دادستان حكمي دريافت 
كرد تا با كمك كالنتري ها و نيروي انتظامي بتوانند با زباله گردي مقابله 
كنند و از اين رو تعداد زباله گردان در مقايس��ه با دوران قبل از ش��يوع 

ويروس كرونا كمتر شده است، اما همچنان اين مسئله ادامه دارد. 
 مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
در سال گذشته نزديك به يك ميليارد دالر ارز دولتي به حوزه تجهيزات 
پزش��كي اختصاص يافت، گفت: طبق برنامه ريزي ها در صورت تأمين 
اين ارز در سال جاري، بخش اصلي نيازها در حوزه تجهيزات پزشكي 

تأمين خواهد شد. 
 ميزان انتصاب مديران زن طي دو س��ال اخير )از سال 9۶ تا 9۸( با 
رشد 3۶ درصدي همراه بوده است، اما مقايسه ميزان مديران مرد و زن 
در سال 9۸ حكايت از اين دارد كه سهم مردان مدير در سطوح مديريتي 

مختلف 4/3۸ برابر بيشتر از زنان است. 
 نتايج يك تحقيق نشان مي دهد خطر ابتال به بيماري ام اس در ميان 
ساكنان شهرها 30 درصد بيشتر است. محققان ايتاليايي اظهار داشتند: 
اين موضوع به درستي شناخته شده است كه بيماري هاي ايمني از قبيل 
ام اس با فاكتورهاي متعدد ژنتيك��ي و محيطي ارتباط دارد. همچنين 
اين باور وجود دارد كه آلودگي هوا طي چندين مكانيزم خطر ابتال به 
بيماري ام اس را به هم��راه دارد و يافته هاي اي��ن تحقيق تأييد كننده 

فرضيه هاي موجود است. 

عفو 3721 نفر از محكومان
رئيـس  درخواسـت  بـا  اسـالمي  انقـالب  معظـم  رهبـر 
تخفيـف  يـا  عفـو  ضوابـط  و  شـرايط  بـا  قضائيـه،  قـوه 
كردنـد.  موافقـت  محكومـان  از  نفـر   372۱ مجـازات 
جمعي از محكوم��ان امنيتي از جمله تعدادي از دانش��جويان، برخي 
كارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت ش��دگان روز كارگر با موافقت 

رهبر معظم انقالب در ليست عفو قرار گرفتند. 
طبق اعالم مركز رسانه قوه قضائيه، هرس��اله و همزمان با فرارسيدن 
عيد سعيد فطر، رئيس قوه قضائيه با ارسال نامه به مقام معظم رهبري 
خواس��تار موافقت با عفو يا تخفي��ف مجازات تع��دادي از محكومان 
دادگاه هاي عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و سازمان 

تعزيرات حكومتي مي شود. 
امسال نيز رهبر معظم انقالب اس��المي با رئيس قوه قضائيه، شرايط و 
ضوابط عفو يا تخفيف مجازات 3۷21 نفر از محكومان موافقت كردند. 
نكته حائز اهميت در عفو اخير، حضور تعدادي از محكومان امنيتي در 

ميان عفوشدگان است. 
بنا بر اين گزارش، در اين مرحله نيز همانند عفو قبلي جمعي از محكومان 
امنيتي از جمله تعدادي از دانشجويان، برخي كارگران هفت تپه و چند 

نفر بازداشت شدگان روز كارگر در ليست عفو قرار دارند. 

مهار دوباره آتش گچساران
 با بالگردهاي سپاه و ارتش

 چند روزي اسـت آتش جنگل و مراتع 300 هكتاري گچساران را 
در نورديده است. تالش هاي محلي و گروه هاي عملياتي براي مهار 
آتش جواب نداد و شعله ورشـدن دوباره آتش با توجه به شـرايط 
اقليمي منطقه سبب شد تا سپاه و ارتش 5فروند بالگرد براي مهار 
آتش سـوزي جنگل ها و مراتع گچسـاران و جلوگيري از شعله ور 
شـدن مجدد آتش به منطقه اعزام كنند. بارش هاي خوب امسال 
زمينه آتش سـوزي مراتع و جنگل هاي كشـور را بيش از گذشته 
فراهم كرده است. اين شـرايط آمادگي نيرو ها و گروه هاي امداد و 
تجهيز شدن به امكانات مدرن را براي مقابله و مهار آتش مي طلبد. 
 چهار روزي اس��ت كه 100 هكتار از جنگل ها و مراتع گچس��اران در 
منطقه كوه خومي دچار حريق شده است. گچس��اران با 300 هكتار 
جنگل و مرتع به دليل ش��رايط اقليمي در معرض آتش س��وزي قرار 
دارد. اين آتش سوزي با تالش گروه هاي عملياتي و گروه هاي مردمي 
بعد از 3۶ ساعت مهار اما دوباره ش��عله ور شد.   معاون هماهنگي امور 
عمراني اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد در خصوص اقدامات صورت 
گرفته براي مهار آتش گفت: در س��اعات اوليه حادثه، وسعت صحنه 
آتش سوزي و س��خت گذر بودن منطقه، مهار كردن آتش سوزي را با 

مشكل رو به رو كرده بود. 
عزيز فيلي تأكيد كرد: با توجه به دس��تور اس��تاندار و رئيس ش��وراي 
هماهنگي بحران استان تمامي امكانات استاني منابع طبيعي، امكانات 
و اكيپ هاي كوهنوردي منطقه، ش��هرداري دوگنبدان و با مديريت و 
فرماندهي فرمانداري منطقه و بسيج تمامي امكانات مردمي، شركت 
نفت منطقه، منابع طبيعي، شهرداري و شوراي دوگنبدان آتش سوزي 
مهار شد.  معاون استاندار كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه آتش سوزي 
كوه هاي گچساران دوباره شعله ور شده  است، گفت: اين آتش سوزي با 
بسيج امكانات و نيروها، يكبار مهار شد، اما به علت وزش باد و شعله ور 
شدن كنده هاي نيمه سوخته باز هم شروع شد.  وي افزود: در نشست 
ستاد مديريت بحران در شهرستان گچس��اران تشكيل شد، مقرر شد 
از همه امكانات و نيروهاي شهرس��تان و استان براي مهار آتش سوزي 
استفاده كنيم.   به گفته فيلي در استان ها بالگرد اختصاصي براي اين 
كار وجود ندارد و به صورت منطقه اي عمل مي شود. در منطقه جنوب، 
بالگرد اطفاي حريق وجود دارد و هر زمان كه نياز داشته باشيم، كمك 
مي كنند، اما كمي مراحل اداري زمان بر اس��ت، با اين حال استفاده از 
بالگرد به خاطر شرايط صعب العبور بودن برخي مناطق استان كهگيلويه 

و بويراحمد خيلي كارساز نيست. 
در همين رابطه سخنگوي سپاه از دستور سرلشكر سالمي براي اعزام 
دو فروند بالگرد نيروي هوافضاي سپاه براي پايان بخشيدن به عمليات 
مهار آتش سوزي جنگل ها و مراتع گچساران و جلوگيري از گسترش يا 

شعله ور شدن مجدد آتش خبر داد. 
سردار رمضان ش��ريف س��خنگو و مس��ئول روابط عمومي كل سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي گفت: در پي آتش س��وزي بخش زيادي از 
جنگل ها و مراتع خنگ بنار، كوه گوهر و اطراف كوه هاي گناوه لري از 
توابع شهرستان گچساران استان كهگيلويه و بويراحمد و تالش بي وقفه 
نيروهاي امدادگر، بسيج و مردم براي مهار آتش و نيز با توجه به حجم 
آتش س��وزي و نياز نيروهاي امدادي براي پايان بخشيدن به عمليات 
مهار آتش سوزي و جلوگيري از گسترش يا شعله ور شدن مجدد آتش، 
به دستور سردار سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي دو فروند بالگرد نيروي هوافضاي سپاه به منطقه شد. 
 س��ردار ش��ريف افزود: اميدواريم با همت و تالش دس��تگاه ها و آحاد 
نيروهاي امدادي فعال در منطقه شاهد مهار كامل آتش در جنگل ها و 

مراتع اين منطقه زيباي كوهستاني و بعضاً صعب العبور كشور باشيم. 
هوانيروز ارتش هم با اعزام س��ه فروند بالگرد به منطقه به اطفاي آتش 
كمك مي كند. متأسفانه هر س��اله آتش به جان جنگل و مراتع كشور 
مي افتد و عامل بيش از 95 درصد از اين آتش س��وزي ها انسان است. 
چندين هزار هكتار جنگل و مراتع كه ميراث س��بز كش��ور به حساب 
مي آيند و از ارزش زيستي و اقتصادي بااليي برخور دار مي باشند، دود 
مي شود. حفظ سرمايه ملي كش��ور نيازمند آمادگي و تجهيز امكانات 
مدرن است تا جلوي زغال و دود شدن اين سرمايه ها گرفته شود. نبود 
بالگرد و هواپيماي مخصوص مهار آتش سوزي به تعداد كافي در كشور 
و صعب العبور بودن مس��ير هاي جنگلي ل��زوم آمادگي به خصوص در 

ماه هاي پيش رو را مي طلبد. 

بیژن يانچشمه

مهدی بخشی سوركی | مهر

در 24 ساعت گذشته 34 نفر از 
هموطنانمان بر اثر ابتال به كرونا 
فوت كرده اند كـه اين تعداد 
كمترين فوتي هاي ثبت شده 
در طول مـدت اپيدمي كرونا 
در ايران بوده اسـت.  از زمان 
شـيوع اين بيماري در كشور 
تاكنـون 7 هـزار و 45۱ نفـر 
جان خود را از دسـت داده اند

دستور رئيس جمهور برای حل فوری مشکل آب اهواز


