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تمهیدات برای پیش بینی 
آتش سوزی جنگل ها

رئیس پژوهشــگاه 
هواشناسی و علوم جوی 
ســازمان هواشناسی 
کشور از تهیه نقشه های 
پیش بینی احتمال خطر 

آتش سوزی در عرصه های طبیعی خبر داد. به گفته 
مهدی رهنما اولین محصول تولید شــده در این 
زمینه، نقشــه های پایش روزانه آتش سوزی است 
که حاصل پردازش روزانــه داده های ماهواره های 
ســنجش از دور بود. اکنون با بهبــود روش های 
پردازش تصویر این نقشه ها با گام زمانی هر شش 

ساعت یکبار به روزرسانی می شوند.
    

کیفیت ۴۰ درصد بافت های 
نوسازی شده مطلوب نیست

عضو هیات رئیسه 
شــورای شــهر تهران 
گفت: مطالعاتی درمورد 
وضعیــت بافت هــای 
فرسوده انجام شده است 

که نشان می دهد متاســفانه ۴۰ درصد بافت های 
نوسازی شده در بافت فرسوده از نظر کیفیت ساخت، 
مطلوب نیستند. زهرا نژاد بهرام، با بیان این که این 
ســاختمان ها به دلیل عدم رعایت استانداردهای 
ساخت و ساز و به کارگیری مصالح غیر استاندارد، 
جزو ســاختمان های ناایمن محسوب می شوند، 
گفت: این آمار آنقدر شــوک آور بود که شهرداری 
تهران، سازمان نظام مهندسی و چند دستگاه دیگر 
در تفاهم نامه ای بر لزوم نظارت بر ســاخت و ساز و 
مصالح تاکید و در همین راستا منطقه ۸ را به عنوان 
منطقه پایلوت اجرای این تفاهم نامه انتخاب کردند.

    
کرونا فرصتی برای مقاوم سازی 

مدارس
معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور گفت: با 
توجه به شــیوع کرونا 

ویروس در کشور و در فرصتی که به وجود آمد و دانش 
آموزان نیز در مدرسه نبودند، ما بیشتر روی تعمیرات 
اساسی مدارس کار کردیم. مهراهلل رخشانی مهر، 
تاکید کرد: عالوه بر انجام تعمیرات اساسی در مدارس 
در ایام کرونا، تالش شــده تعمیرات سرویس های 
بهداشتی مدارس، تمیز کردن محیط های آموزشی 
و باالبردن وضعیت بهداشتی مدارس انجام شود. از 
طریق ادارات کل اســتان ها این موضوع به صورت 

جدی در دستور کار قرار گرفت و ادامه دارد.
    

نوبت گیری اینترنتی برای 
اهدای خون و پالسما

مدیــرکل دفتــر 
برنامه ریــزی، جذب و 
حفظ اهــدا کنندگان 
ســازمان انتقال خون 
گفت: با توجه به افزایش 

میزان شــیوع کرونا، هموطنانی که در ایام محرم و 
صفر نذر خون دارند و همچنین بهبود یافتگان کرونا 
با گرفتن نوبت اینترنتی، خون و پالسما اهدا کنند. 
به گفته او در نوبت دهی اینترنتی هر اهداکننده ای 
ســر زمان خود برای اهدای خون مراجعه می کند 
و اهداکنندگان خون و پالسما برای نوبت دهی به 
نشانی اینترنتی www.ibto.ir سایت سازمان 
انتقال مراجعه و بر روی قسمت نوبت دهی اینترنتی 
کلیک کنند و بر اســاس استانی که در آن هستند، 

مراکز برای آنها مشخص می شود.
    

۳۰۰ میلیارد تومان هزینه 
ضدعفونی مدارس 

رت  ا ز و ن  و معــا
آمــوزش و پــرورش از 
تقاضا بــرای تخصیص 
۳۰۰ میلیــارد تومان 
سرانه بهداشــتی برای 

شروع سال تحصیلی، ضدعفونی مدارس و رعایت 
پروتکل های بهداشتی خبر داد. مهرزاد حمیدی گفت: 
امیدواریم بخش نخست این بودجه را اوایل شهریور به 
ما اختصاص بدهند، تخصیص دوم در آذر ماه انجام 
شود و برای سه ماهه نخست سال آینده از بودجه سال 
آینده اعتبار تخصیص یابد. وی با اشار اینکه آغاز سال 
تحصیلی نزدیک است و مدارس در مناطق مختلف با 
توجه به شرایط قرمز، زرد و سفید برگزار خواهد شد، 
گفت: ضد عفونی مدارس نیاز به کمک سایر دستگاه ها 
دارد بنابراین از استانداران و فرمانداران می خواهیم که 

در این موضوع به مدارس کمک کنند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهای اخیر خبری دلخراش، 
باز هم نظرها را بــه محرومیت مردم 
سیستان و بلوچستان جلب کرد. این 
بار پسر بچه  ای هشــت ساله از اهالی 
یکی از روستاهای شهرستان چابهار 
هدف حمله تمســاح قرار گرفت و از 
ناحیه مچ دســت چپ دچار آسیب 
جدی شد. این نخســتین بار نیست 
که خبرهایی از این دســت از مناطق 
جنوبی سیستان و بلوچستان منتشر 
می شــود. هر سال تابســتان گویی 
اعضای روســتاییان این منطقه باید 
قربانــی محرومیت های بی شــمار 

خود شوند.
سال پیش حوا، دختربچه  ای ساکن 
روستای کشاری نیز هنگام برداشت آب، 
ازسوی گاندو یا همان تمساح پوزه کوتاه 
ایرانی موردحمله قرار گرفت و دســت 
خود را برای همیشــه از دست داد. جز 
او کسان دیگری هم به دلیل حمله این 
خزندگان جانشان را از دست داده یا قطع 

عضو شده اند.
با این حال هر ســاله با شروع فصل 
گرما و به دلیل کمبود آب شــدید در 
مناطق روســتایی چابهار، اهالی برای 
استفاده و برداشت آب یا آب تنی و بازی 

به برکه های محل زیست گاندو کوتاه 
نزدیک می شوند.

گاندو چیست؟
گاندو یا تمســاح پوزه کوتاه، نوعی 
کروکودیل بومی شبه قاره هند و مناطق 
اطراف است که در کشــورهای هند، 
بنگالدش، پاکستان، ایران، سریالنکا 
و برمه زندگــی می کند. گانــدو تنها 
کروکودیل بومی پاکســتان و ایران و 

بزرگ ترین خزنده این دو کشور است.
زیســتگاه این کروکودیل در ایران 
آبگیرهای جنوب سیستان و بلوچستان 
است. آبگیرهایی که به دلیل خشکسالی 
سال های اخیر گاهی کم آب می شوند 
و جمعیت این موجودات حفاظت شده 
را کم و گاهی به دلیل باران و سیل زیاد 
و آنها را در مناطق بیشــتری در جنوب 
این استان پراکنده می کنند. بر اساس 
یک بــاور قدیمی مــردم محلی وجود 
گانــدو در برکه ها را موجــب برکت و 
وســعت روزی می داننــد و به همین 
دلیــل از ســوی مــردم آن منطقه به 
آن ها تعرضی نمی شــود. از آنجایی که 
رودخانه »سرباز« واقع در جنوب استان 
سیستان و بلوچستان مهمترین ناحیه 
زیست این گونه در ایران است و برخی 
از گاندوها نیز در رودخانه »باهوکالت« 
شهرستان چابهار و همچنین رودخانه 
»کاجو« شهرســتان قصرقند زیست 
می کنند مردمان محلی جنوب سیستان 
و بلوچستان سال هاســت که زندگی 

 مسالمت آمیزی با این موجودات دارند.
گاندو جانوری بسیار خجالتی، محتاط 
و ترسو است و به سختی می توان آن را 
مشاهده کرد، حداکثر طول این حیوان 
۴ تا ۵ متر است اما با طول کمتر و بیشتر 
نیز دیده می شــود و غذای اصلی آن به 
طورعمده ماهی، الک پشت، پرندگان 

آبزی و الشخورهاست.
به گفتــه برخی بومیــان مناطق 
روســتایی چابهار، هر ســاله در فصل 
تابستان این گاندو ها یک تا دو قربانی که 
معموال هم از کودکان هستند، می گیرند، 
کودکانی که معموال یا با دبه های آب بر 
سر آبگیر می آیند تا آب به خانه های خود 
ببرند یا کمــی در کرانه این آب ها بازی 
می کنند. بازی که می تواند برایشان حکم 

بازی با مرگ را داشته باشد.
*تابستان خطرناک در کنار گاندو

در همیــن باره وحیــد پورمردان، 
رئیس محیط زیست استان سیستان 
و بلوچســتان می گوید: »تمساح ها در 
فصل تابستان مهاجم هستند و از قلمرو 
و النه های خود کــه در آن تخم گذاری 
کرده اند دفاع می کنند به همین دلیل 
نزدیک شــدن هر موجودی از جمله 
انسان را به منزله تهدیدی برای نوزادان 
در شرف تولد خود می پندارند و به فرد 

مزاحم حمله می کنند«.
وی ادامــه می دهــد: »رفتارهای 
اجتماعــی تمســاح ها در فصل تولید 
مثل بــه ظهور می رســد کــه در این 

میان حــس ایجــاد مامــن جدید یا 
قلمروطلبی به شدت افزایش می یابد 
و با عکس العمل های خاص این عادت 
را از خود بروز می دهند و بسیار تهاجمی 
می شــوند که به همین منظور به رغم 
وسعت بسیار زیاد زیســتگاه تمساح 
پوزه کوتاه و نبود امکان حصارکشــی 
و ایجــاد محدودیت، عــالوه بر نصب 
تابلوهای جدید هشداردهنده و گشت 
و کنترل مداوم همیاران و محیط بانان 
این اداره کل، مباحث آموزشــی نیز در 
اشــکال گوناگون در منطقه اجرا شده 
اما متاسفانه بی احتیاطی و بی توجهی 
به عالئم هشــداردهنده گاهی موجب 

بروز چنین حوادث ناگواری می شود«.
 تشنه یک قطره آب

 امــا همــه ماجــرا بــه همیــن 
بی احتیاطی ها ختم نمی شــود. نکته 
تاســف بار این داســتان آنجاست که 

به دلیل عدم تکمیل شــبکه آبرسانی 
برخی از روســتاهای جنوب سیستان 
و بلوچســتان بومیان منطقه مجبور 
هســتند برای برداشــت آب به محل 

زیست گاندوها نزدیک شوند.
فقدان  آب لوله کشی در روستاهای 
پرجمعیت جنوب سیستان و بلوچستان 
موجب شــده تا آنها برای شست وشو و 
برداشت آب آشامیدنی از آب رودخانه ها 
استفاده کنند، اما این اقدام برای مردم 
این روستاها همواره دشوار و خطرآفرین 

بوده است.
گزارش هــا حاکی از آن اســت که 
به حدود ۷۰۰ هــزار نفر در سراســر 
استان سیســتان و بلوچستان با تانکر 
آب رسانی می شود و ســهمیه هر نفر 
در یک شــبانه روز ۱۵ لیتر است، اما در 
برخی اوقات این میزان هم به آن ها تعلق 

نمی گیرد.
در چنین شرایطی است که بسیاری 
از مردم روستا از هوتگ استفاده می کنند. 
هوتگ گودالی اســت کــه از آب باران 
تشکیل شده و انسان و احشام از آن به 

صورت مشترک استفاده می کنند. 
محیط بانی نیست

در حالی که مسئوالن محیط زیست 
بی احتیاطی ها را موجب بروز حوادثی 
چون حمله گانــدو به انســان عتوان 
می کنند، فعاالن شبکه های اجتماعی 
در این مناطق می گوید: »در این منطقه 
باید محیط بان حضور داشته باشد، اما 
محیط بان به تعداد کافی وجود ندارد. 
هم چنین در نقاطی که گاندوها وجود 
دارند، باید عالئم هشداردهنده وجود 
داشته باشــد که این اقدام هم صورت 
نگرفته اســت. از طرف دیگر اگر مردم 
به آب نیاز نداشته باشند به سمت این 

گودال ها نخواهند رفت«.
چندی پیش یکی از ساکنان بومی 
یکی از روستاهای اســتان سیستان و 
بلوچســتان، از وجود آب لوله کشی در 
خانه مردم در برخی روستاها به ایسنا 
خبر داد و گفت: »گاهی که آب نیست از 
هوتگ آب برداشت می کنیم. هوتگ ها 
قبال که آب نبود، ایجاد شده اند و اکنون 
حفاظ ندارد. البته برخی روستاها هم 
آب ندارند. مردم تشنه هستند بچه ها 
مجبورند از هوتگ آب بردارند. به برخی 
روســتاها با تانکر آب رسانی می شود، 
اما در برخی روســتاها خبری از تانکر 

نیست«.
زندگی بدون کوچکترین تفریح

»بچه های ما که تفریحی ندارن یا باید 
همراه ما به باغ بیایند یا باید شنا و آب بازی 
کنند. تنها دو ســه ماه بچه ها می تونن 
آب بازی کنند. قبال که خشکسالی بود 
اصال خبری از آب نبود. سد پیشین که 
ســرریز کرد توی برکه زیر پل هم آب 
جمع شد. بچه ها هم می روند تفریح. شما 

بگو چه کار کنند؟« اینها گفته های یکی 
از ساکنان محلی است که از نبود امکانان 
برای کودکان این منطقه گله مند است.

عاقبت حمزه
اما همه فعالیت محیط زیست در این 
منطقه چنان نیست که برخی محلیان 
به آن اشاره می کنند. فرهاد ابرکار، فعال 
اجتماعی در سیستان و بلوچستان در 
رابطه با سانحه اخیر گفت: »سانحه در 
منطقه  ای رخ داد که تابلوهای هشدار 
وجود داشته اســت. اما حمزه، کودکی 
که در این منطقه مورد حمله قرار گرفت 
گویا به این تابلوها توجهی نکرده است. 
پس از این اتفاق این کودک به بیمارستان 
چابهار منتقل شــد و اقدامات پزشکی 
خوبی صورت گرفت و مقرر شــد تا این 
کودک برای درمان بــه تهران منتقل 
شود. دانشگاه علوم پزشکی در این راستا 
به خوبی عمل نکرد و اعالم کرد بالگرد 
آن ها مشکل سوخت دارد و نمی تواند او 
را منتقل کند. به همین دلیل این پسر با 
رضایت خانواده ترخیص و به پاکستان 

منتقل می شود«.
این فعال اجتماعی خاطرنشــان 
کرد: »این گاندوها بر اثر سیالب نسبت 
به گذشــته نیز پراکنده تر شــده   اند. 

آموزش ها در این عرصه ادامه دارد«.
انتقال گاندوها

اما در این میان برخی طرح موضوع 
جمع آوری و انتقال گاندوها به منطقه 
حفاظت شــده )محوطه اصلی ســد 
پیشین( با همکاری سازمان حفاظت 

محیط زیست را مطرح می کنند.
 احمدعلــی موهبتی، اســتاندار 
سیستان و بلوچســتان می گوید: »با 
توجه به اتفاقات اخیر و حمله تمســاح 
پوزه کوتاه بومی سیستان و بلوچستان 
)گاندو( به برخی ساکنان جنوب استان، 
جمع آوری و انتقال آنهــا به محدوده 
حفاظت شــده مورد توجه قرار گرفته 

است«.
موهبتی می افزاید: »وقتی که سیل 
می آید گاندوها را بــا خود به برکه های 
پایین دســت منتقل می کند؛ در حال 
برنامه ریزی هستیم تا با فرهنگسازی و 
کمک و همکاری مردم و سازمان های 
مردمــی از تکــرار اینگونــه حوادث 

پیشگیری کنیم«.

گاندو به یک کودک چابهاری دیگر آسیب زد

نقص عضو برای یک کوزه آب

خبر

در حالی که بر اساس آمار وزارت بهداشت، 
کرونا در ایران با شــیبی ثابت پیش می رود و 
روند ابتال بین ارقام2۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر و روند 
مرگ و میر نیز بین ۱۵۰ تا 2۰۰ نفر باقی مانده، 
خبرهایی از ساخت واکسن روسی کرونا منتشر 
شده است. واکســنی که گویا ایران راحت تر از 
سایر واکسن های احتمالی کرونا می تواند آن را 
تهیه کند. در این میان اما برخی از کارشناسان 
به دلیل ســرعت زیاد این واکســن در عبور از 
مراحل بالینــی و ارزیابی، بــه اثرگذاری آن 

مشکوک هستند.
در همین باره دیروز معاون وزارت بهداشت 

به واکسن کرونای روسی واکنش نشان داد.
ایرج حریرچی با بیان اینکه واکسن کرونای 
روسی فاز ســوم کارآزمایی بالینی را رد کرده 
است، گفت: مطمئن باشید اگر واکسنی برای 
کرونا در دنیا تولید شود و کیفیت الزم را داشته 
باشد، آن را برای مردم مان تهیه خواهیم کرد. 
البته نکته مهم آن است که تاثیر اکثر واکسن ها 
در حــد ۵۰ تا ۷۰ درصد اســت و مدت ایمنی 

طوالنی ندارند.
او به ایســنا گفت: به طور کلی در دنیا ۱۶۵ 
واکسن با عنوان واکسن کرونا در حال ساخت 
است و 2۷ واکسن هم به فاز انسانی رسیده اند. 

واکسن کرونایی که کشور روسیه ساخت آن را 
اعالم کرده است، یکی از هشت واکسنی است 
که فاز سوم کارآزمایی بالینی را رد کرده است.

وی افزود: وزارت بهداشت ایران به دو صورت 
می تواند درباره این واکسن صحبت کند؛ یکی 
از طریق ســازمان بهداشــت جهانی است؛ به 
طوری که ایــن ســازمان تاییدیه های الزم را 
برای این واکسن اعالم کند و دیگری از طریق 

همکاری های دوجانبه با روسیه است.
معــاون کل وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
همانطور که مقامات سازمان بهداشت جهانی 
هم اعالم کردند، علی رغم کشف این واکسن ها، 
از آنجایی که تاثیرات آن ها چه از نظر تاثیرات 
نهایی و چه مدت زمان ایمنی، فعال زیاد نیست، 
همچنان باید اصول فاصله گذاری اجتماعی و 

بهداشت فردی را رعایت کنیم.
حریرچی گفت: بنابراین درباره واکســن 
کرونای کشور روســیه وزارت بهداشت ایران 
می تواند از دو طریق عمل  کند؛ یکی اینکه این 
واکسن تاییدیه ســازمان بهداشت جهانی را 
داشته باشد و یکی هم از طریق همکاری های 

دوجانبه است.
فوت 169 نفر در یک روز

 همچنین دیروز سخنگوی وزارت بهداشت 

آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کووید-۱۹ 
در کشــور را اعالم کرد و گفت: طی 2۴ ساعت 
گذشته 2هزار و ۵۰۱ تن بیمار مبتال به کرونا 
در کشور شناسایی و یک هزار و ۱۷۳ نفر از آنها 

بستری شدند.
وی گفت: متاســفانه در طول 2۴ ســاعت 
گذشــته، ۱۶۹ بیمار کوویــد۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این 
بیماری به ۱۹ هزار و ۳۳۱ نفر رسید. همچنین 
۳۹۵۶ نفر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحــت مراقبت 

قرار دارند.
به گفته او استان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شــمالی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراســان رضــوی، کرمان، ســمنان، 
آذربایجان شــرقی، مرکزی، یزد و گیالن در 
وضعیت قرمز قرار و اســتان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار 

قرار دارند.
 خود درمانی ممنوع

دیروز همچنین رئیس بیمارستان شهدای 
تجریش با تشریح عالئم جدید شناسایی شده 

به برخی از عالیم ناشایع کرونا که اخیرا مشاهده 
می شود، اشــاره کرد و گفت: عالیم گوارشی 
مانند اسهال، سکسکه، عالیم نورولوژیک مثل 
سکته های مغزی، عفونت نخاعی و خستگی و 
بدن درد بسیار شــدید برخی از عالیم ناشایع 

کروناست که اخیرا بیشتر مشاهده می شود.
رضا جلیلی خشــنود با بیان اینکه اخیرا 
اکثــر بیمــاران کرونایی با وضعیــت حاد و 
بدحال مراجعه می کنند، گفت:  ترس از ابتال با 
مراجعه به مراکز درمانی، مراجعه به مطب ها و 
ماندن در منزل و خود درمانی برخی از دالیل 
این مساله اســت. به همین دلیل تنها زمانی 
که بدحال شده و عالئم شــدیدی مانند افت 
شدید اکسیژن، تب باال و تنگی نفس دارند به 

بیمارستان مراجعه می کنند.

عضو ستاد کرونای استان تهران با تاکید 
بر اینکه توصیه می شود بیماران با مشاهده 
عالیم بیماری بــه مراکز درمانــی مراجعه 
کنند، گفت: کووید ۱۹ یک بیماری ویروسی 
اســت که عالیم آن از یک بدن درد خفیف 
تا دامنــه ای از تب بــا ســرفه و تنگی نفس 
به عنــوان عالیم شــایع و عالیم ناشــایعی 
 مانند مشــکالت گوارشــی و نورولوژیکی 

متفاوت است. 
بنابراین توصیه ما این اســت که بیماران 
حتی اگر عالئم خفیفــی دارند برای دریافت 
توصیه های درمانی و پیگیری های مرتبط با 
ادامه درمان و پیشگیری از بروز شرایط حاد 
و غیرقابل بازگشت به بیمارستان ها و مراکز 

درمانی مراجعه کنند.

نظر وزارت بهداشت در مورد واکسن روسی کرونا

اکثر واکسن ها تاثیر ایمنی طوالنی ندارند

یکی از بومیان می گوید: 
»برخی روستاها آب ندارند. 
مردم تشنه هستند بچه ها 

مجبورند از هوتگ آب 
بردارند. به برخی روستاها 

با تانکر آب رسانی می شود؛ 
اما در برخی روستاها خبری 

از تانکر نیست«

هر ساله با شروع فصل 
گرما و به دلیل کمبود آب 

شدید در مناطق روستایی 
چابهار، اهالی برای استفاده 

و برداشت آب یا آب تنی 
و بازی به برکه های محل 

زیست گاندو کوتاه نزدیک 
و برخی قربانی حمله این 

حیوان می شوند
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