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ازسوی عضو شورای شهر صورت گرفت
انتقاد از عدم مطالعات لرزه نگاری 

برای گسل های مشا  و  ری
رئیــس کمیتــه 
محیط زیست شورای 
شهر تهران از عدم انجام 
مطالعــات لرزه نگاری 
برای گسل های تهران 

انتقاد کرد. به گزارش ایســنا، سید آرش حسینی 
میالنی بر ضرورت مطالعــات دقیق در خصوص 
گسل های تهران تأکید کرد و گفت: زمین لرزه های 
اخیر تهران بر اساس اظهارات متخصصین به خاطر 
فعال شدن گسل مشاء اســت درحالی که در مورد 
گسل های مشاء و ری مطالعات بنیادین و جامعی 
انجام نشده است و دچار بی مهری هایی شده اند. او 
بابیان اینکه اگر ســازمان های ملی و دستگاه های 
بزرگ قادر به انجام مطالعه و تأمین مالی دراین باره 
نیستند، الزم اســت شــهر تهران برای انجام این 
مهم اقدام کند، تصریح کرد: طبیعت با رخ دادهای 
زمین لرزه اخیر یادآوری و هشــدار می دهد خطر 
در کمین است و همه صاحب نظران و متخصصین 
زلزله شناسی به اتفاق نگرانی خود را از بروز یک زلزله 

بزرگ گوشزد کرده اند.
    

کالهبرداری با ترفند »اینترنت 
ارزان قیمت به دلیل کرونا«

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: درحالی که 
این روزها به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور و 
تالش برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر آن، 
مردم تصمیم به خانه نشینی گرفته اند، متأسفانه 
عده ای هم از این معضل سوءاستفاده کرده و اقدام 
به فریب کاربران با وعده اینترنت رایگان می کنند. 
به گزارش ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی بیان کرد:در 
این روش، پیامی در گروه ها و کانال های شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود که برای دریافت 
اینترنت رایگانی که به مدت ۶۰ روز برای هر اپراتور 
تلفن همراه ارائه شده، می توانید روی لینکی که در 
پیام هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک 
تنها روشی جدید برای فیشینگ محسوب می شود 
و درصورتی که اگر از افزونه ضدفیشینگ استفاده 
کنید، با وارد شدن به این سایت به شما اعالم می کند 
که احتمال فیشینگ وجود دارد و بهتر است از وارد 
شدن به آن خودداری شــود. پاشایی توصیه کرد: 
به منظور پیشــگیری از جرائم سایبری می توانند 
از طریق وب ســایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی 
www.cyberpolice.ir از آخرین هشدارهای 
سایبری و روش های پیشگیری از جرائم سایبری 

مطلع شوند.
    

رئیس سازمان پزشکی قانونی خواستار شد؛
تسریع در رسیدگی به پرونده 

آسیه پناهی
رئیــس ســازمان 
پزشکی قانونی خواستار 
تسریع در رسیدگی به 
پرونده »آسیه پناهی« 
شــد.  به گزارش مهر، 

عباس مسجدی در سفر به استان کرمانشاه، ضمن 
بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان در جریان 
مراحل تخصصی تعیین علت فوت و روند رسیدگی 
به پرونده »آســیه پناهی ســخره« زن کپرنشین 
کرمانشــاهی قرار گرفت و دســتورات الزم را در 
خصوص به کارگرفتن نهایت سرعت و دقت در اعالم 

نتیجه این پرونده صادر کرد.
    

 بازگشت فالمینگوها 
به سواحل دریاچه ارومیه

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
یســت  محیط ز
عجب شــیر گفــت: 
باگذشــت پنج سال از 
احیای دریاچه ارومیه، 

فالمینگوها به ساحل »قبادلو« این پهنه آبی در این 
شهرستان بازگشتند. به گزارش ایرنا، حمید پیغامی 
تعداد تقریبی فالمینگوهــا را در محدوده دریاچه 
ارومیه و ساحل قبادلو حدود ٢۰ هزار  قطعه تخمین 
زد و افزود: فالمینگوی دریاچه ارومیه از گونه بزرگ 
جثه، موســوم به »p.roseus« است که در جزایر 
٩ گانه دریاچه ارومیــه، تخم گذاری و جوجه آوری 
نموده و در زمستان به زیستگاه آفریقایی مهاجرت 
می کند. رئیس اداره محیط زیست عجب شیر اظهار 
کرد: عده ای از این فالمینگوها هم در زیستگاه های 
دیگر کشــور ازجملــه خوزســتان و مرداب های 
ساحلی کم عمق به سر می برند و رژیم غذایی پرنده 
سخت پوستی به نام آرتمیا است. پیغامی بااینکه در 
حال حاضر سطح تراز آب دریاچه  ۸٩/۱٢۷۱ است، 
افزود: حجم آب موجود حدود ۳/۵میلیارد مترمکعب 

و وسعت دریاچه ۸۰/۳٢۳۱ کیلومترمربع است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این بار اول نیست که جنگل های ایران 
می سوزد و به لطف بی توجهی مسئوالن 
قرار نیست آخرین حریق هم باشد. بیش 
از یک هفته است که جنگل های زاگرس 
آتش گرفته و کمبود امکانات همچنان به 
چشم می آید. بعد از آتش سوزی گسترده 
ارســباران بود که مســئوالن دولت و 
محیط زیست گفتند در پی تجهیز بالگرد 
و تهیه تجهیزات اطفا حریق هستند اما 

این وعده ها هم پوچ از آب درآمد. 
در روزهای اخیر فیلم ها و عکس های 
دل خراشــی از نابودی ســرمایه های 
ملــی می بینیم. از خاکســتر شــدن 
درختان بلوط تا ســوختن و جان دادن 
سنجاب هایی که نتوانستند از شعله های 
آتش جان سالم به دربرند. مردم بومی 
به صورت خودجوش بــرای مهار آتش 
رفته اند و خبرهایی از مصدومیت چند 
تن و مرگ یک نفر به گوش می رســد. 
بااین حال مسئوالن همچنان در حال 
تصمیم گیری هستند اما هنوز نتیجه ای 

دیده نشده است.
اما در این میــان چیزی که اهمیت 
دارد این اســت که آتشــی که از هفته 
گذشــته به جان جنگل هــای غرب و 

جنوب ایران افتاده همچنان ادامه دارد.
از اواسط اردیبهشــت هر روز آتش 
قسمتی از جنگل ها و مراتع را سوزانده 
است. برخی از این آتش سوزی ها روزها به 
طول انجامیده و دلیل همه تنها یک چیز 
بوده است: »عامل انسانی«. از سوی دیگر 
نبود امکانات اطفای حریق، هرروز این 
آتش ها را شعله ورتر کرده است و ما شاهد 
نابودی بیشتر پوشــش های گیاهی و 

گونه های حیوانی بوده ایم.
سیریک قربانی ته سیگار شد

آتش سوزی ها از اواخر اردیبهشت و از 
جنگل های سیریک در استان هرمزگان 

آغاز شد. در این آتش ســوزی که یک 
ته ســیگار عامل آن بود، بیش از ۴ هزار 
مترمربع از جنگل های سیریک طعمه 
آتش شــد. ۴۰ اصله درخــت کرت و 
بوته های مرتعی کــه برای بیان زدایی و 
پوشش جنگلی کاشته شده بود خاکستر 
شد و بیش ۵۰ میلیون تومان خسارت در 

منابع طبیعی به جای گذاشت.
بوشهر در آتش 

اوایل خردادمــاه وزش بادهای گرم 
در نقاط مختلف استان بوشهر، آتش را 
به جان »دهرود« دشتستان و »خائیز« 
تنگستان انداخت. این آتش سوزی ها 
۶٢۰هکتار از مراتع این استان را خاکستر 
کرد. از مجموع مراتع ســوخته شــده 
۵۴۰ هکتار مربوط به دهرود دهشتان 
و ۸۰ هکتار نیز خائیز تنگســتان بود. 
آتش سوزی دهرود به دلیل سخت گذر 
بودن، وزش باد و شیب تند به مدت چهار 
شــبانه روز ادامه داشــت. آتش سوزی 
خائیز نیز از ظهر روز دوشنبه ۵ خردادماه 
شروع شد و سه شنبه شب )ششم خرداد( 

خاموش شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان بوشــهر احتمال داده بود که 
عامل انسانی، علت آتش سوزی منطقه 
خائیز باشــد چراکه منطقه موردتوجه 
طبیعت دوستان و گردشگران و در فصل 

گرما بسیار مستعد آتش سوزی است.
اما آنچه اطفای حریق در این مناطق 
را با مشــکل مواجه کرد، نبود بالگرد و 
هواپیماهای آب پاش بــود. این فجایع 
هرسال تکرار می شود و هرسال حریق 
جان جنگل هــا و مراتــع را می گیرد و 
هرسال دلیل کمبود امکانات وجود دارد.

دو روز بعد از پایان آتش ســوزی در 
خائیز آتش به ارتفاعات »کوه ســیاه« 
)احمد لر( بخش »بوشکان« دشتستان 
رسید. گفته شده است که آتش سوزی 
براثر وقوع صاعقه آغازشــده اســت. 
آتش سوزی در کوه سیاه دشتستان روز 
شنبه خاموش شده، اما هنوز مساحت 

تحت تأثیر آتش در ارتفاعات کوه سیاه 
دشتستان مشــخص نیست و نیازمند 
بررسی نقشــه های توپوگرافی از سوی 

این سازمان است.
از روز جمعه نیز نخیالت روستاهای 
»بنه فارسی« و »بنه جابری« نیز از توابع 
شهرستان دشتستان استان آتش گرفت 
و نیروهای امدادی و آتش نشانی منطقه 
در تالش برای مهار آتش سوزی هستند. 
این آتش ســوزی عمده نخلیات را در 
برگرفته است. طبق برآورده اولیه ۳۰۰ 

نخل در آتش سوخته است.
نکته تلخ اینجاســت که در ماه های 
فروردین و اردیبهشت ۳۱ مورد حادثه 
آتش ســوزی در مراتع اســتان بوشهر 
به وقوع پیوســته و ۱٩۴ هکتار از مراتع 

استان دچار آتش سوزی شده اند.
شروع آتش جنگل های گچساران 

چگونه بود؟
از میانه هــای اردیبهشــت مراتع 
»دژســلیمان« در گچســاران آتش 
گرفت. آتش بی مهابا پیــش رفت و به 
پالک انبارشاهی و تپه های مجاور کوی 
کارکنان دولت گچساران رسید. چیزی 
از مهار حریق اول نگذشته بود که بیش 
از ٢۰۰ هکتار پوشــش علفی، بوته ای و 
درختی تپه های بنگه، انبارشاهی و دشت 
ابداالن مارین در آتشی که گفته شد براثر 
بی احتیاطی عامل انسانی افروخته شده 
بود سوخت. از ٢۳ اردیبهشت ماه به بعد 
هرروز قســمتی از مراتع و جنگل های 

گچساران در آتش سوخته است.
فقط در روز ٢۷ اردیبهشت ماه ظرف ۴ 
ساعت حدود ٢۵ هکتار پوشش گیاهی، 
رملک، بلوط ، بــادام و گونه های علفی 
خشــک را در طبیعت پیرسبز، منطقه 
نارک به تلی از خاکستر بدل شد و چهار 

روز تمام سوخت و سوزاند.
آتش سوزی بار دیگر در جنگل ها و 
مراتع منطقه »خنگ بنار« و »کوه گوهر 
نارک« گچســاران، از عصر روز جمعه 
٢ خرداد شروع شده است. سخت گذر 

بودن منطقه و وزش باد شــدید باعث 
کندی عملیات مهار آتش ســوزی در 
این مناطق شده است. آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع مناطق خنگ بنار، کوه 
گوهر نارک در شهرستان گچساران پس 
از پنج روز تالش سرانجام در ۷ خردادماه 
مهار شد. بیش از  ٢۰۰ هکتار از جنگل ها 
و مراتع شهرستان گچساران در پنج روز 

در آتش سوخت.
از سوی دیگر آتش سوزی در منطقه 
حفاظت شده »دیل« از ساعت ٢ بامداد 
روز جمعــه نهم خرداد شروع شــده به 
نزدیکی منطقه »گناوه« کشیده شده 
و همچنان ادامــه دارد. درختان بلوط، 
ارزن و بادام کوهی از مهم ترین پوشش 
گیاهی این منطقه است. نکته دردناک 
اینکه ۳۵۰ هکتــار از جنگل ها و مراتع 
مناطق مختلف شهرستان گچساران در 

تابستان گذشته طعمه حریق شده بود.
  خائیز به دلیل

 سهل انگاری می سوزد
آتش سوزی اما اینجا تمام نمی شود. 
شــعله های آتــش از ســاعت ۷ عصر 
پنجشنبه ۸ خرداد بر دامنه های منطقه 
حفاظت شده »خائیز« کهگیلویه زبانه 
می کشــید. گفته می شــود حادثه از 
منطقه »چاه ریگ« در بخش مشرف به 
بهبهان شروع شده اســت. از ظهر روز 
جمعه ٩ خرداد نیز آتش در شهرستان 
سردســیری دنا به ارتفاعات کوه های 

مشرف به روستاهای کره سرایت کرد.
حاال بخشی از آتش سوزی منطقه 
حفاظت شــده کوه خائیــز کهگیلویه 
مهارشده اما همچنان برای مهار کامل 
و جلوگیری از پیشروی آتش و با توجه 
به ســخت گذر بودن، وجود صخره ها و 
گودال های عمیق به بالگردهای آب پاش 

نیاز است.
بر اســاس ارزیابی های اولیه گفته 
می شود تاکنون افزون بر ٢۵۰ هکتار از 
جنگل های و مراتع در این منطقه طعمه 
حریق شده است. تصاویر منتشرشده 
از فرار، گرفتار شــدن یا کشــته شدن 
گونه هــای جانــوری در ایــن منطقه 
حفاظت شده و در میان زبانه های آتش 
دل خراش و آزاردهنده است. حیوانات 
بی گناهی که در آتش بی مباالتی انسان 
دست وپا می زنند. بررسی های اولیه نشان 
می دهد که در آتش ســوزی های اخیر 
عامل اصلی خطای انسانی بوده است. 
منطقه حفاظت شده خائیز با مساحتی 
بیش از ۳۳ هزار هکتار در ســال ۱۳۷۷ 
به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شد. 
بااین حال روز گذشته سرهنگ جمشید 
محبت خانی، فرمانــده یگان حفاظت 
محیط زیســت خبر از ایــن داد که دو 
بالگرد برای خاموش کردن آتش خائیز 
فرستاده شده است و آتش در حال مهار 

شدن است.
سازمان جنگل ها اعتباری برای 

خاموش کردن آتش ندارد
با این تفاسیر روز گذشته دبیر انجمن 
دوســتداران طبیعت و محیط زیست 
استان خوزستان ضمن بیان اینکه هیچ 
برنامه جامع نجات بخشی برای زاگرس 
در وضعیت وقوع آتش ســوزی وجود 
ندارد، بیان کرد: نمی توان مســئولیت 
اطفای حریق را بر دوش سازمانی به نام 
سازمان جنگل ها گذاشت که اعتبارات 
معدودی دارد، دولت و مجلس باید خود 
را موظف کنند برنامه جامع نجات بخشی 

برای زاگرس تدوین و تصویب کنند.
به گزارش ایسنا، هژیر کیانی گفته 
است دارایی های اکولوژیک بخصوص 
منابع طبیعی به درستی ارزش گذاری 
نشــده اند و به همین علت ارزش آن ها 
در برنامه ریزی های کالن کشــور دیده 
نمی شود. مادامی که این نگاه بهره کشی 
نســبت به منابع طبیعی تغییر نکند و 
ارزش اکولوژیک و خدماتی که زاگرس 
و سایر عرصه های طبیعی برای ایران و 
زیســتمندان آن دارد، مشخص و دیده 
نشــود برنامه ریزی و تخصیص بودجه 
نیز مطابق با این ارزش ها صورت نخواهد 

گرفت.
او همچنین به این نکته اشاره کرده 
است که آتش سوزی ها می تواند به فقر 
منطقــه دامن بزنند چراکه معیشــت 
مردم بومی وابســته به این جنگل ها و 
مراتع اســت. بنا به گفته های او خرید 
و تهیه بالگردهــای آبپاش مخصوص 
برای زاگــرس و اســتان های زاگرس 
نشین ضروری اســت تا بتوانیم از زمان 
طالیی که در ابتدای هر آتش ســوزی 
در اختیارداریم، استفاده کنیم چراکه 
نمی تــوان در مناطــق صعب العبور و 
باوجود بادهای غالــب منطقه، بدون 

تجهیزات الزم امدادرســانی یا اطفای 
حریق کرد. 

 هر درخت بلوط، 
یک میلیارد تومان

همان طور کــه می دانیــم عمده 
پوشــش گیاهی زاگرس بلوط اســت. 
طبق صحبت هــای کیانــی درختان 
بلوط هســتند کــه پایــداری خاک، 
جوامع محلــی و آب  را تأمین می کنند 
چراکه یکی از پایه هــای تولید آب  در 
کشور درختان بلوط و پوشش گیاهی 
هستند که ارزش گذاری نشده اند و در 

آتش سوزی ها از بین می روند. 
کیانی در ادامه گفت: کارشناســان 
ارزش اکولوژیک و خدماتی یک درخت 
بلوط را که اکنون در حال ســوختن و از 
بین رفتن اســت را حدود یک میلیارد 
تومان برآورد کرده انــد. این درخت در 
حفظ زیستگاه، سرپناه، تولید اکسیژن، 
پایــداری آب وخاک و نفــوذ آب نقش 
پررنگی ایفا می کنــد. ازاین رو باید یک 
درخت بلــوط را بر اســاس ارزش های 
اکولوژیک و خدماتــی که ارائه می دهد 
ارزش گذاری کرد تا نسبت به ارزش آن 
برای ســازمان جنگل ها بودجه تعیین 
شــود اما در عمل این اتفــاق نمی افتد 
چون عالوه بر ناآشــنایی بودجه ریزان 
کشــور باارزش عرصه هــای طبیعی، 
سیاســتمداران و برنامه ریــزان نیز از 
محیط زیســت و منابع طبیعی غافل 

هستند.
عامل انسانی دلیل 80درصد 

آتش سوزی ها
آتش بی رحمانه صدها هکتارها از 
زاگرس را در پنج استان کشور نشانه 
گرفت. کمبود امکانات و بی مسئولیتی 
هرروز بهانه ای شــد بر پیکر این آتش 
تا شعله ها بیشــتر زبانه بکشند و قلب 
زاگرس بیشتر بسوزد. زاگرس، بلوط ها 
و پوشش گیاهی آن سوخت و قربانی 
کمبود امکانات شــد. گونه های نادر 
حیات وحــش می ســوزند، ریه های 
زمین نابود می شــوند، ما می مانیم و 
بی مباالتی انســان و بی مســئولیتی 
مســئولین و هوایی که هــرروز غبار 
و خاکســتر آن را ســیاه تر می کند. 
در آخر الزم به ذکر اســت، ســاالنه 
۱۵ هزار هکتــار جنــگل  و مرتع در 
ایران به ویژه در فصــل گرما در آتش 
می سوزد و برآورد می شود ۸۰ درصد 
این آتش سوزی ها براثر عوامل انسانی 
باشند بااین حال مسئوالن هنوز به فکر 

تهیه ملزومات اطفای حریق نیستند.

تجهیزات کافی برای مهار آتش جنگل ها وجود ندارد؛

شعلههاییکههمچنانزبانهمیکشد

خبر

کرونا همچنان در کشــور قربانــی می گیرد 
و عده ای هنوز آن را جــدی نگرفته اند یا خطر را 
فراموش کرده اند. وضعیت برخی استان ها همچنان 

قرمز است و خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. 
 ۲0 شهرستان استان خوزستان 

در وضعیت قرمز
شــنیده ها از اهواز حاکی از این است که ٢۰ 
شهرستان از ٢۸ شهرستان استان خوزستان در 
وضعیت قرمز انتشار کرونا قرار دارند. محمد علوی، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تصریح 
کرد: از اوایل اردیبهشت ماه با کاهش محدودیت ها 
روند ابتال به این بیماری در خوزســتان صعودی 
شد.  او ساده انگاری مســئوالن و مردم را یکی از 
موانع مقابله با ویروس کرونا خواند.  علوی اضافه 
کرد خود مراقبتی به خوبی توســط شهروندان 
رعایت نمی شود و این موضوع شرایط را وخیم تر 

کرده است.

ویروس کرونا ضعیف نشده 
از ســوی دیگر، با توجه به ســاده انگاری این 
ویروس توســط مردم معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ویروس 

نه ضعیف شده و نه از بین رفته است. 
علیرضا رئیسی گفت: این تصور که ویروس با 
گرم شدن هوا ضعیف می شود، غلط است. اآلن در 
سطح دنیا رتبه دوم و سوم، برزیل و روسیه است. 
برزیل منطقه گرم است و روسیه منطقه سرد است. 
یعنی ارتباط معناداری بین دمای هوا و ویروس 
نیست. هرکســی از خانه بیرون می آید ماسک 
داشته باشد،ثابت شده است که استفاده از ماسک 

می تواند پیشگیرانه باشد.
او افزود: نیازی به ماسک N٩۵ نیست و حتی 
یک ماسک پارچه ای هم برای پیشگیری کافی 
است. با توجه به اینکه مساجد و پاساژها بازگشایی 
شده اند، رعایت این نکات بیش ازپیش مهم است. 

ویروس نه ضعیف شده و نه از بین رفته است. اگر 
اطمینانی برای مدیریت حاصل شده است، به خاطر 
رعایت مردم است. اگر این رعایت صورت نگیرد، 
این ویروس حتی در شــهرهایی که کنترل شده 

است، بازمی گردد.
رئیسی اشاره کرد: نظارت ها وجود دارد. مردم 
نسبت به سه هفته پیش، بر اساس مطالعات بیشتر 
به ســمت عادی تلقی کردن اوضاع رفته اند. ما 
دیگر از ویروس نمی ترسیم اما می ترسیم مردم 
آن را عادی تلقی کنند. بدترین جایی که درباره 
پروتکل ها عمل می کنند تهران است که در هفته 

گذشته از ۶۰ درصد به ۵۷ درصد رسیده است. 
او همچنین هشدار داده است که آمارها نشان 
می دهند مرگ ومیر افزایش پیدا نکرده اما تعداد 
مبتالیان سرپایی بیش تر شده است و اگر مردم 

رعایت نکنند وارد پیک دوم می شویم.
آخرین آمار از وضعیت کرونا در کشور

روز گذشــته کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشــت در توضیح آخرین موارد بروز 
کووید-۱٩ در کشــور گفت: با شناسایی ٢هزار و 
۵۱۶ مورد جدید این بیماری از روز شنبه تا ظهر 

یکشنبه، مجموع مبتالیان کووید-۱٩ در کشور 
به ۱۵۱هزار و ۴۶۶ نفر رسید. همچنین بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، در زمان ذکر شده 
۶۳ بیمار کووید-۱٩ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۷ 
هزار و ۷٩۷ نفر رسید. او افزود: خوشبختانه تاکنون 
۱۱۸ هزار و ۸۴۸ نفر از بیماران، بهبودیافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. به گفته جهانپور، 
دو هزار و ۵٢۷ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱٩ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند و تاکنون ٩۳۵ هزار و ۸٩۴ آزمایش تشخیص 
کووید-۱٩ در کشور انجام شده است. سخنگوی 
وزارت بهداشــت ضمن تأکید بر لــزوم رعایت 
موارد بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک به ویژه هنگام حضور 
در اماکن عمومی، گفت: عالوه بر استان خوزستان 
که همچنان در وضعیت قرمز است؛ استان های 
اصفهان، آذربایجان های شرقی و غربی، لرستان، 
کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در 

وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند.

زنگ هشدار برای برخی استان ها به صدا درآمد؛

احتمال ورود به پیک دوم کرونا

کارشناسان ارزش 
اکولوژیک و خدماتی یک 

درخت بلوط را که اکنون در 
حال سوختن و از بین رفتن 

است حدود یک میلیارد 
تومان برآورد کرده اند. این 
درخت در حفظ زیستگاه، 

سرپناه، تولید اکسیژن، 
پایداری آب وخاک و نفوذ 

آب نقش پررنگی ایفا 
می کند

مردم بومی به صورت 
خودجوش برای مهار آتش 

رفته اند و خبرهایی از 
مصدومیت چند تن و مرگ 

یک نفر به گوش می رسد. 
مسئوالن همچنان در حال 
تصمیم گیری هستند، اما 

هنوز نتیجه ای دیده نشده 
است
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