
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

 مرگ یک کولبر 
با شلیک گلوله مأموران

دو کولبــر در روز 
چهارشــنبه نهم تیر 
در گردنه »تــه ته« در 
هورامــان ســروآباد 
اســتان کردستان، در 

پی تیراندازی نیروهای مرزبانی کشــته و زخمی 
شدند. به گزارش بی بی سی نام کولبر کشته شده 
کیوان  حق مرادی بود و سیروان تخانی کولبر دیگر به  
شدت مجروح شده است. گزارش ها حاکی است در 
طی دو هفته اخیر دست کم ۶کولبر بر اثر تیراندازی 

نیروهای مرزی ایران و ترکیه کشته  شده اند.
    

آقاتهرانی: پای طرح ساماندهی 
پیام رسان ها ایستاده ایم

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شــورای اســامی گفت: از بیرون کشور 
بیش از ۱۳۰ هزار پست در رابطه با طرح ساماندهی 
پیام رســان ها و فضای مجازی که در دســتور کار 
مجلس است گذاشته شده و با آن مخالفت کرده اند و 
شلوغ کردند؛ چراکه نمی خواهند این کار انجام شود، 
اما پای آن ایســتاده ایم، کار خود را انجام داده ایم و 
قانون آن را آماده کرده ایم، به صحن مجلس می بریم 

و اجرایش خواهیم کرد.

سه کشته و ۱۱ مجروح در تصادف 
تریلی با ۹ خودرو 

در پــی تصــادف 
یک تریلی با ۹ خودرو 
سواری در جاده قدیم 
تهران-قم، ســه نفر 
کشته و ۱۱ نفر مجروح 

شدند. به گزارش ایسنا، نوراهلل خادم، رئیس پلیس راه 
تهران، گفت که خودروی تریلی حامل بار آهن بوده 
است. علت این حادثه تاکنون اعام نشده، اما گفته 
می شود که وقوع آن همزمان با وزش طوفان شن در 

مناطق جنوبی تهران بوده است.
    

دوختن چشمان شاهین توسط 
قاچاقچیان پرنده

قچــی  چا قا و  د
پرنــدگان شــکاری 
توســط محیط بانان 
اســتان اصفهــان 
دســتگیر و تحویل 

مقامات قضایی شــدند. به گــزارش برترین ها 
به نقل از کانــال روزمرگی های یک محیط بان: 
»برای یک مشــت دالر چشــمان شــاهین و 
باالبان درخطرانقــراض را می دوزنــد تا برای 
تفریح به مردم کشــورهای حوزه خلیج فارس 
بفروشــند«. دو قاچاقچی پرندگان شــکاری 
توسط محیط بانان اســتان اصفهان دستگیر و 
تحویل مقامات قضایی شــدند. جریمه هر فرد 
شاهین ٢۰۰میلیون تومان است. پرنده ها پس از 

تیمار در طبیعت رهاسازی شدند.
    

معتادان پس از ترک، وام 
۵۰میلیون تومانی می گیرند

معاون توســعه 
پیشگیری و درمان 
اعتیــاد ســازمان 
بهزیســتی گفــت: 
زنان و مردان معتاد 

یک ســال پس از بهبود می توانند ۵۰ میلیون 
تومان وام خوداشتغالی دریافت کنند. به گفته 
رضوان مدنی، حق بیمه این افراد از ۷ سال به 
۹ سال افزایش یافته است که توسط سازمان 
بهزیستی به کارفرمایان پرداخت می شود. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، واجدین شرایط وام 
خود اشتغالی به واحد مشارکت های اداره کل 

بهزیستی مراجعه کنند.
    

پالسمادرمانی از پروتکل درمان 
کرونا خارج شد

بیــر کمیتــه  د
علمی کشوری گفت: 
در ویرایــش دهــم 
پروتکل های درمانی 
کرونا کــه در خرداد 

ماه منتشر شد، پاســمادرمانی را از پروتکل 
خارج کردیم. به گزارش ایسنا، عاطفه عابدینی 
گفت: علت ایــن موضوع کاهش اســتقبال 
بهبودیافتگان کرونا در اهدای پاســما نبود. 
بلکــه در کل دنیا این روش مورد ســوال قرار 
گرفت و نشــان داد چندان نقشی در کاهش 

مرگ و میر نداشته است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

بعد از بحران آب، بحران خشکسالی، 
بحران گرد و خاک، بحران ناامنی، بحران 
ســوءتغذیه، بحران بیــکاری، بحران 
آمــوزش، بحران بهداشــت و احتماال 
ده ها بحران دیگر، این روزها گزارش ها 
از بحران اپیدمی کرونا در سیســتان و 

بلوچستان حکایت دارد.
یک ســال و نیم پس از شیوع کرونا 
در کشور، در حالی که به نظر می رسید 
پیشــتر کرونا در این اســتان چندان 
وضعیت فاجعه باری پیدا نکرده بود، اما 
این روزها، سویه جدید ویروس کرونای 
با نام کرونای دلتا، بــا ورود از مرزهای 
جنوب شرقی کشور، بیش از همه این 

استان را درگیر خود کرده است. 
هرچند پیش بینی می شود که این 
گونه جهش یافته خیلــی زود راه خود 
را به سایر استان های کشــور باز کند، 
اما کمبود شــدید امکانات بهداشتی، 
مشکات معیشتی و امکانات درمانی در 
شهرهای جنوب شرقی در قیاس با سایر 
نقاط کشور، خیلی سریع این مناطق را 
به سمتی فاجعه ای انسانی پیش می برد.
گرچه آمارهای رسمی شیوع و مرگ 
و میر ناشی از کرونا در استان سیستان 
و بلوچســتان چندان عجیب و غریب 
نیســت، اما گزارش های محلی که از 
سوی پزشکان و فعاالن مدنی اجتماعی 
در این منطقه مخابره می شود، بحران 
را فراتــر از این اعــداد و ارقام توصیف 
می کند. برخی گزارش ها از مرگ شمار 
فراوانی از روستاییان در اثر ابتا به کرونا 

خبر می دهد. افرادی که حتی به مراکز 
درمانی دسترســی ندارند تا در لیست 

مبتایان به کرونا ثبت شوند.
در همین باره یکی از فعاالن اجتماعی 
این استان در توییتر نوشته است:»۱۰ 
شهرســتان سیســتان و بلوچستان 
بیمارستان ندارد و گاه نیاز است که فرد 
برای درمان و رســیدن به بیمارستان 

بیش از ۱۰۰ کیلومتر طی کند«.
 رشد تصاعدی کرونا 

در سیستان و بلوچستان
در حالی که حســنعلی شهریاری، 
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس و نماینده مردم زاهدان تعداد 
مبتایان جدید کرونا در این استان را ۳ 
تا ۴ برابر موج قبلی اعام کرده، به گفته 
استاندار، این استان کمترین امکانات 
درمانی را در اختیار دارند. به نحوی که 
۱۰ شهر این استان اساسا بیمارستانی 

ندارند.
در این میان برخی شدت بی توجهی 
بسیاری از شــهروندان در این استان را 
دلیل موج شدید کرونا در روزهای اخیر 
دانستند و از شــهروندان تقاضا کردند 
که پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنند.  ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن 
سفر به این اســتام با اعام اینکه میزان 
بستری کرونا در سیستان و بلوچستان از 
متوسط کشوری فراتر رفته است از مردم 
استان درخواســت کرد پروتکل های 
بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند. 

  شبکه های مجازی و بازتاب 
درد جانکاه مردم

هر چند همیــن ســخنان او هم 
واکنش های بســیاری در پی داشت. 

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی 
با انتشــار تصاویری از روستاهایی که 
مردمانش آب خــود را از تانکرهایی که 
هفته ای یــک بار پر می شــود، تامین 
می کنند، این ســوال را مطرح کردند 
که در این شــرایط چطــور می توان 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد؟
کاربــری در توئیتــر در واکنش به 
وضعیت این اســتان این طور نوشت: 
»بیمارســتان ها تخت خالــی ندارند. 

قبرستان ها پر از جمعیت شده است.
آب و برق ساعات طوالنی قطع است. 
تعداد جانباختگان روزانه رکورد می زند. 
این توصیفاتی دوران جنگ نیســت، 
همین امروز سیســتان و بلوچستان 
اســت. بســیاری از مناطق سیستان 
و بلوچســتان آب ندارنــد و امکانات 

بهداشتی در دسترس همگان نیست«.
 به اعتقاد آنها مردم در شــهرهای و 
روستاهای محروم بیش از سایرین در 
خطر هستند و واکسیناسیون سریع تر 
در این مناطق می توانــد تا حد زیادی 
مانع فاجعه ای شود که به نظر می رسد 
از سیستان شروع شده و به زودی کشور 

را درمی نوردد.
اوضاع در سیستان و بلوچستان 

فوق بحرانی است
در همین باره دیروز رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زاهدان گفت: »با افزوده شدن یک هزار 
و۱۷۶ مورد جدید کرونا طی ٢۴ ساعت 
گذشته در سیستان و بلوچستان شمار 
مبتایان این ویروس در اســتان به ۵۸ 

هزار و ۳۸۶ نفر رسید«.
ســیدمحمد هاشمی شــهری به 
خبرگــزاری ایرنا گفت: »بــا فوت ۱۶ 

مورد جدید شــمار فوتی های کرونا در 
سیستان و بلوچستان به یک هزار و ۶٢۵ 

نفر رسید«.
وی بــا بیــان اینکــه ۶۵۸ بیمار 
حاد تنفســی و ۳۴٢مبتا به کرونا در 
بیمارستان های سیستان و بلوچستان 
تحت درمان قرار دارند افزود: »مردم در 
صورت امکان و نداشتن ضرورت در خانه 
بمانند و چنانچه از خانه بیرون می روند 
اصول بهداشــتی و آداب تنفسی را به 

خوبی رعایت کنند«.
به گفته او افزون بر ۹۰ درصد موارد 
مثبت کرونا در سیستان و بلوچستان 
از نوع جهش یافته انگلیسی و دلتا است.

هاشمی از وضع فوق بحرانی کرونا در 
سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: 
»شهرهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر، 
زابل به دلیل رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی در وضعیت قرمز است.  روزانه 
افزون بر ٢ هزار و ۳۰۰ تســت کرونا در 
سیستان و بلوچســتان انجام می شود 

که حدود ۳۹ درصد آنان مثبت است«.
برخــی از کاربران در شــبکه های 
مجازی با اشــاره به آمارهای رســمی 
می گویند، میزان تست های روزانه کرونا 

در سیستان و بلوچستان بسیار کم است 
و وزارت بهداشــت باید در گام نخست 
میزان تست های روزانه را برای شناسایی 

مبتایان بیشتر و در دسترس کند. 
 کمبود قبرستان 

بعد از کمبود بیمارستان
در این میان کرونا در سیســتان و 
بلوچســتان کار مردم را از جستجوی 
تخــت خالــی در بیمارســتان ها، به 
جســتجوی قبر خالی در گورستان ها 
کشانده اســت. در گزارشی که روزنامه 
همشــهری منتشــر کرد نوشته شد؛ 
»بهشت محمد رســول اهلل« زاهدان 
آنقدر شلوغ و نوبت تدفین طوالنی است 
که عده ای پیکر عزیزان شان را برمی دارند 
و راهی قبرستان های روستاهای اطراف 
می شــوند، اما آنجا هم به این زودی ها 
نوبت خاکســپاری به کسی نمی رسد؛ 
انگار که زمین سیســتان و بلوچستان 
این روزها گنجایش پذیرش این همه 
جان باخته را نداشــته باشد؛ همه  چیز 

روی دور ُکند و غمگین است.
 پروتکل ها رعایت نمی شود

با این حال با ترســناک تر شــدن 
وضعیت کرونا، هنــوز در خیابان های 
مرکز این اســتان، تعداد کســانی که 
ماسکی بر صورتشان نیست، زیاد است. 
عروسی ها برگزار می شــود و کرونا باز 

رکورد تازه ای ثبت می کند.
ایرج حریرچی در جلســه دیروز با 
مسئوالن سیستان و بلوچستان با بیان 
اینکه، این اســتان پایین ترین میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در 
سطح کشور دارد و گفته است: »زمانی 
که مردم تــا این حد به ماســک زدن 
بی توجه هستند قطعاً شاهد عوارض 

و خطرات آن خواهیم بود«.
در گزارشــی که قرارگاه عملیاتی 
مبــارزه بــا کرونــا دربــاره رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در بازه زمانی 
٢۹ اردیبهشت تا ۵خرداد منتشر کرده 
است، سیستان و بلوچستان با رعایت 
۴۸درصد پروتکل های بهداشــتی در 
اماکن عمومی، آخرین اســتان کشور 

شده است.
بــا وجــود هشــدارهای قبلی، 
مسئوالن سرگردان تر از مردم به نظر 
می رسند. فداحسین مالکی، نماینده 
مردم زاهدان، در جلسه علنی مجلس 
گفت: »روزانه بیــش از ۱٢۰۰ نفر از 
مردم سیســتان و بلوچستان به کرونا 
مبتا می شــوند، اما وزیر بهداشــت 
حتــی جــواب تلفــن اســتاندار را 
 نمی دهد و مدیریتی بر ستاد کرونای 

استان ندارد«.
در چنین شرایطی هر چند فرماندار 
زاهدان خبر از تعطیلی مراکز تجاری، 

بازار، بوســتان ها و مراکــز تفریحی و 
گردشگری شــهر داده اســت، اما در 
واقعیت خبری از تعطیلی نیســت. به 
طوری که گزارش ها از ســطح شــهر 
حکایــت از آن دارد که همه چیز مثل 
سابق است و تنها بعضی از مغازه های 

بازار تعطیل شده اند.
کمبود آب و مشکالت معیشتی 

جدی است
اما آیا تعطیلــی می تواند چاره درد 
سیستان و بلوچستان باشد؟ به گفته 
فعــاالن اجتماعی، در نبــود کارهای 
دولتــی و کارخانه جات، بســیاری از 
مردم در استان سیستان و بلوچستان 
بــا کارهایی چــون دستفروشــی، 
میوه فروشی کنار جاده و خیابان ارتزاق 
می کنند و تعطیل شــدن کارشان با 
توجه به نداشتن هیچ پشتیبانی مالی 

دولتی، امکان پذیر نیست.
یک شهروند زاهدان در واکنش به 
دعوت از اهالی سیستان و بلوچستان 
به اینکه در خانه بمانند، می نویســد: 
»در خانــه بمانیم؟ فقــط در جریان 
باشــید که ما باید آب شــرب را هم از 

بیرون بخریم«.
عبیدملک رئیســی یــک معلم و 
فعال اجتماعی در گزارشی که روزنامه 
ایران در اینباره منتشــر کرده است، 
می گوید: »من خودم در منطقه مرزی 
آموزگار هستم، آبی که ما از آن استفاده 
می کردیم، آبی بود که احشــام از آن 
استفاده می کردند، غیر بهداشتی. وقتی 
ما از این آب استفاده می کنیم، رعایت 
پروتکل بهداشتی دیگر معنی ندارد. 

ماسک زدن معنی ندارد«.
نبود امکان واکسیناسیون، کمبود 
کیت تســت کرونا، کمبود دســتگاه 
اکسیژن ســاز، کمبود تخت و مراکز 
درمانــی، کمبود مراکــز غربالگری و 
دیگرزیرساخت ها، در کنار کمبود آب 
شرب و هزاران کمبود دیگر، در حالی 
است که بیم آن می رود در روزهای آتی، 
بدون توجه ویژه به سیستان بلوچستان 
رنگ آن در نقشه کشوری شیوع کرونا، 

سیاه تر از سیاه شود.

وضعیت فوق بحرانی شیوع کرونای دلتا در سیستان و بلوچستان

مسئوالن سرگردان تر از مردم

خبر 

رئیس ســازمان جنگل ها و مراتع کشور از 
حکم قطعی بازگشــت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار 
از جنگل های هیرکانی آق مشــهد ساری به 

بیت المال خبر داد.
به گزارش تسنیم، مســعود منصور گفت: 
»پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ 
ســازمان جنگل ها در سال گذشــته از سوی 
رئیس قــوه قضائیه پرونده دوبــاره در دیوان 
عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و 
دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی 
کردند و با هفت استدالل که در متن رای هم 
آورده شده رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری 
را که نشــان می دهد ۵ هــزار و ۱۰۳ هکتار از 
جنگل های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار 
مستثنیات و متعلق به مردم است تایید کرد«.

به گفته رئیس سازمان جنگل ها و مراتع، 
پس از ٢۰ سال پیگیری، دیوان عالی کشور رای 
قطعی داده اســت که »۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از 
جنگل های هیرکانی« در استان مازندران جزو 

اموال وقفی نیست و »متعلق به مردم است«.

او در گفت وگــو با صدا و ســیما این رای را 
»غیرقابل اعتراض« دانسته و گفته است ملی 
بودن این جنگل ها »منطبق با قوانین کشور و 

حتی مبانی شرعی« است.
تیرماه سال گذشــته انتشار گزارش هایی 

درباره وقف شدن این جنگل ها خبرساز شد.
بر اساس این گزارش ها، حسینعلی خادم، 
یک روحانی که قبا کارمند ســازمان اوقاف 
مازندران بود، با ارائه »سند وقفی مربوط به چهار 
قرن پیش« توانسته بود رای قضایی برای وقفی 
بودن این جنگل ها را که در حاشــیه امامزاده 

حارث واقع در آق مشهد بودند بگیرد.
این اقدام با حمایت ســازمان اوقاف و امور 
خیریه همراه بود و آنها رای صادره را »شرعی« 

خواندند.
انتشار این خبر بازتاب قابل توجهی داشت 
و مقام های ســازمان جنگل ها و مراتع ایران، 
ادعای وقفی بودن این منطقه جنگلی را »مطلقاً 
غیرقانونی« خواندند و گفتند که وقف نامه ارائه 
شده دست کم هشت مورد دستکاری و تحریف 

دارد. حســن روحانی، رئیس  جمهوری، نیز 
مرداد سال گذشــته با انتقاد تلویحی از وقف 
این جنگل ها گفت: »مگر می شود زمین خدا 
و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو 

انفال است، وقف کرد؟«
رئیس ســازمان جنگل هــا و مراتع ایران 
در گفت وگوی تازه خود دربــاره این پرونده با 
اشاره به این که این موضوع از سال ۱۳۸۰ در 
جریان بوده، توضیح داده است که در ابتدا سه 
مرجع قضایی »ملی بــودن« این جنگل ها را 
تایید کردند، ولی ســال ۸۷ با رای یک شعبه 
قضایی در شهر ســاری، ادعای سازمان اوقاف 
درباره وقف بودن این بخــش از جنگل تایید 
می شود و این تاییدیه ســبب می شود دوباره 
 پرونده به مدت ۱۳ ســال در دستگاه قضایی 

پیگیری شود.
منصور در خصوص روند رسیدگی به این 
پرونده از ســال ۸۰ تا به امروز گفت: »در سال 
۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این 
پاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ 

هزار و ۱۰۳ هکتار این پاک اراضی ملی است 
که عمدتاً جنگل طبیعــی هیرکانی و میراث 

ماندگار کشور است«.
وی افزود: »به غیــر از ۵ هزارو ۱۰۳ هکتار 
حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنــوان اراضی ملی 
و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ 
مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸٢ به 
این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده 
واحده تشــخیص اراضی اختافی تشخیص 
ما را در خصوص این پاک صحیح دانســت و 
تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره 
اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری 
اعتراض رد شد. در سال ۸۴ نیز به رای اعتراض و 

در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری 
استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد 
و ملی بودن پاک را تثبیت کرد این یعنی سه 
مرجع قبًا تا سال ۸۴ این پاک را ملی احراز 
کردند. در ســال ۸۷ فرجام خواهی می شود 
به دیوان عالی کشــور و دیوان به دلیل نقص 
تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر 
ساری که قبًا هم رای ملی بودن را صادر کرده 
ارجاع می دهد. متاسفانه این شعبه باوجود دو 
رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه 
بود بدون دعوت از سازمان جنگل ها و توجه به 
استدالل هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل 

پاک می دهد«.

بازگشت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار به اراضی ملی

حکم موقوفه بودن جنگل های هیرکانی باطل شد

در حالی که تعداد مبتالیان 
جدید کرونا در سیستان 
و بلوچستان ۳ تا ۴ برابر 

موج قبلی است؛ اما به 
گفته استاندار، این استان 

کمترین امکانات درمانی را 
در اختیار دارد، به نحوی که 
۱۰ شهر اساسا بیمارستانی 

ندارد

برخی گزارش ها از مرگ 
شمار فراوانی از روستاییان 

سیستان و بلوچستان در اثر 
ابتال به کرونا حکایت دارد. 

افرادی که حتی به مراکز 
درمانی دسترسی ندارند تا 
در لیست مبتالیان به کرونا 

ثبت شوند
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