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محاصره شان کرد

زبــان  از اوکراینــی هواپیمــای ســقوط تــازه جزئیــات
تهــران اســتان نظامــی دادســتان

بازداشتند در سهنفر
جاسوســی و خرابــکاری احتمــال  بــر مبنــی شــواهدی  هیــچ

هواپیماوجودندارد در

پرونــده  بــا  ارتبــاط  در  متهــم  »ســه  ]شــهروند[ 
بازداشــت  در  اوکراینــی  هواپیمایــی  ســانحه 
احتمــال  مبنی بــر  شــواهدی  هیــچ  هســتند. 
ــدارد.  ــود ن ــا وج ــی در هواپیم ــکاری و جاسوس خراب
اپراتــور ســامانه ســیاری بــا خطــای 105 درجــه بــه 
ســمت هواپیمــا شــلیک کــرده اســت. جعبه هــای 
ســیاه بــه البراتوارهــای فرانســه فرســتاده شــد. 80 
بنیــاد  کردنــد. 28 خانــواده در  خانــواده شــکایت 
شــهید تشــکیل پرونــده دادنــد. تحقیقــات ادامــه 
دارد.« غــام عبــاس ترکی، دادســتان نظامی اســتان 
تهــران اینهــا را در دیــداری بــا جمعــی از خانواده های 
شــهدای ســانحه هواپیمــای اوکراینــی و تعــدادی از 
وکای آنهــا اعــام کــرد. او دلیــل تأخیــر ســه روزه در 
اعــام وقــوع حادثــه را ضــرورت تحقیــق و بررســی 
حادثــه،  شــب  همــان  »در  افــزود:   و  کــرد  بیــان 
تعــدادی از افــرادی کــه در ســامانه شــلیک کننده و 
داشــتند،  حضــور  آن  باالدســتی  بخش هــای 
به عنــوان متهــم احضــار شــدند و یکــی از متهمــان 
نفــر  پنــج  تحقیقــات،  فرآینــد  در  شــد.  بازداشــت 
دیگــر به عنــوان متهــم تحــت تعقیــب قرارگرفتنــد 
کــه بــا قــرار قانونــی بازداشــت شــدند و در ادامه ســه 
نفــر از متهمــان پــس از انجــام تحقیقــات بــا تودیــع 
نفــر در  آزاد شــدند و درحــال حاضــر ســه  وثیقــه 
بازداشــت بــه ســر می برنــد.« او دربــاره علــت وقــوع 
ــت:  ــی گف ــات کارشناس ــه نظری ــتناد ب ــا اس ــه ب حادث
»انفجــار یــا آتش ســوزی دیگــری در لحظــه وقــوع 
هــک  بــر  دلیلــی  اســت.  نشــده  دیــده  ســانحه 
در  بیرونــی  اختــال  الکترونیکــی،  و  ســایبری 
در  نفــوذ  و  موشــکی  و  پدافنــدی  ســامانه های 
ــچ  ــده، هی ــت نیام ــه دس ــبکه ها ب ــا ش ــامانه ها ی س
شــواهد و قرائنــی مبنی بــر احتمــال خرابــکاری و 
از  آثــاری  و  نــدارد  وجــود  هواپیمــا  در  جاسوســی 
قطعــات موشــک شلیک شــده روی بدنــه هواپیما 
مشــهود اســت کــه نشــان می دهــد هواپیمــا بــر اثــر 
برخــورد بــا زمیــن منفجــر شــده اســت.« دادســتان 
نظامــی تهــران در ادامــه بــه جزئیــات خطــای صــورت 
گرفتــه در هــدف قــرار دادن هواپیمــای مســافربری 
پرداخــت: »ســامانه ســیاری کــه موشــک شــلیک 
کــرده اســت، پــس از راه انــدازی مجــدد بــه دلیــل 
شــرایط میدانــی، شــمال واقعــی را دقیــق تعییــن 
موجــب  فاحــش  اشــتباه  همیــن  و  نمی کنــد 
شناسایی شــده  اهــداف  ســمت  کــه  می شــود 
درجــه   105 حــدود  اختافــی  بــا  ســامانه  توســط 
خطــای  ایــن  شــود.  مشــاهده  اپراتــور  توســط 
انســانی در تنظیــم مختصــات موجــب می شــود 
را  هواپیمــا  هوایــی،  پدافنــد  ســامانه  اپراتــور 
به عنــوان هدفــی کــه از ناحیــه شــمال غربی درحــال 
نزدیک شــدن بــه تهــران اســت و محــل و ســمت 
حرکــت آن ارتباطــی بــا بانــد پــروازی فــرودگاه نــدارد، 
در رادار خــود مشــاهده کنــد و خــط ســیر هواپیما با 
خــط ســیری کــه کاربــر مشــاهده می کرده، متفــاوت 
بــوده اســت. کاربــر ســامانه پدافنــدی مشــخصات 
هماهنگــی  مرکــز  بــه  را  شناسایی شــده  هــدف 
دریافــت  پاســخی  ولــی  اعام می کنــد،  مربوطــه 
نمی کنــد. اطاعــات ثبت شــده نشــان می دهــد کــه 
هماهنگــی  مرکــز  بــا  دفاعــی  ســامانه  پیــام 
مبادله نشــده و قبــل از مبادلــه پیــام و دریافــت 
پاســخ متأســفانه کاربــر اقــدام بــه شــلیک کــرده، 
درحالی کــه ایــن قطــع ارتبــاط تنهــا در حــد چنــد ثانیه 
پاســخ  منتظــر  و  می پرســد  را  ســوال  کاربــر  بــود. 
نمی شــود و براســاس تشــخیص خــودش شــلیک 
را انجــام می دهــد و انتشــار خبــری مبنــی بــر شــلیک 
از مشــاهدات  ناشــی  کــروز در ســامانه  موشــک 
نورهــای پرتاب شــونده در مناطــق مــرزی توســط 
ــز  ــان در ســاعاتی قبــل از وقــوع ســانحه نی دیده بان
مزیــد بــر علــت می شــود.« او ادامــه داد: »در ســانحه 
بــر  مبنــی  دســتوری  هیــچ  اوکراینــی  هواپیمــای 
ســامانه های  بــه  شــبکه  ســوی  از  شــلیک 
وقــوع  زمــان  در  و  نشــده  صــادر  پایین دســتی 
تحــت  پدافنــدی  ســامانه های  وضــع  ســانحه 
مقــررات »آتــش محــدود« بــوده اســت، نــه آتــش به 
اختیــار، بنابرایــن صرفــا بایــد بــا اخذ مجوز از شــبکه 
شــلیک صــورت می گرفــت. خطــای فاحشــی کــه 
اینجــا اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه ســامانه بــدون 
گرفتــن اجــازه از شــبکه اقــدام بــه شــلیک کــرد.« بــه 
پدافنــدی  ســامانه  توســط  موشــک  دو  او  گفتــه 
شــلیک شــده اســت و بررســی ها نشــان می دهــد 
کــه یکــی از ایــن موشــک ها تأثیــری روی هواپیمــا 
هواپیمــا  نزدیکــی  در  دیگــر  موشــک  و  نداشــته 
منفجــر شــده اســت. او دربــاره بازخوانی جعبه های 
ســیاه هــم گفــت کــه ایــن جعبه هــا در اثــر ســانحه 
آنهــا  بازخوانــی  و  دیده انــد  فیزیکــی  آســیب 
پیچیدگــی فنــی خــاص خــود را دارد: »درحــال حاضــر 
و بعــد از فروکش کــردن نســبی بیمــاری کوویــد-1۹ 
جعبه هــای  دریافــت  بــرای  فرانســه  البراتورهــای 
بــا  کــه  کردنــد  آمادگــی  و  پذیــرش  اعــام  ســیاه 
تشــخیص ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه ایــن 

کشور ارسال شد.« 

عضوکمیتهکشوریبیماریهایعفونی:
کودکانهم

کروناهستند معرضخطر در
بیماری های  کشوری  کمیته  عضو  ]شهروند[ 
از  عفونی می گوید خطر کرونا برای کودکان کمتر 
بزرگساالن نیست و تصور مصونیت کودکان از این 
ویروس اشتباه است. مینو محرز دراین باره گفت:   
»ابتدای شیوع کرونا با توجه به گزارش هایی که از 
چین آمده بود، تصور می شد میزان ابتا به کرونا 
در بین کودکان کم است، اما بعد مشخص شد که 
این تصور درست نبوده و میزان ابتا به کودکان 
کم نیست و در مواردی کودکان با عایم شدید به 
بیماری کووید-1۹ مبتا می شوند و حتی در مواردی 

فوت می کنند.« 
او ادامه داد: »میزان شیوع کرونا در بین کودکان 
در ماه های گذشته بیشتر نشده، اما میزان موارد 
بخش  مثال  به عنوان  شده،  بیشتر  شناسایی 
کرونای بیمارستان کودکان مفید همیشه تعداد 
قابل توجهی کودک بدحال مبتا به کووید-1۹ دارد.« 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: 
»در مجموع ابتا به بیماری کووید-1۹ در کودکان 
نسبت به بزرگساالن کمتر است، اما کودکان نیز 
مبتا  بیماری  این  به  بزرگساالن  مثل  می توانند 
شوند و عایم ریوی و سایر عایم این بیماری در 
با  همزمان  البته  مشاهده می شود،  نیز  کودکان 
کرونا شاهد ابتای کودکان به بیماری کاوازاکی هم 
ریوی  که عایم  کشور هستیم  در برخی مناطق 
مجموع  »در  داد:  ادامه  محرز  دارد.«  کرونا  شبیه 
میزان بروز بیماری کووید-1۹ و ابتا به کرونا در کشور 
و دنیا تغییر چندانی نکرده، اما دقت در تشخیص 
بهتر شده است. در گذشته بیشتر به عایم ریوی، 
بیماری  این  تشخیص  برای  تب  و  تنفسی 
گوارشی و مغزی و  اخیرا عایم  اما  توجه می شد، 
ازجمله سکته نیز به عنوان عایم مهم ابتا به کرونا 
مورد توجه قرار می گیرد و بعد از تست مشخص 
می شود که افرادی که این عایم را داشتند، به کرونا 
مبتا هستند، ضمن اینکه میزان تست نیز نسبت 
به ماه های گذشته بیشتر شده است.« او گفت: 
واکسن  تولید  برای  دنیا  در  زیادی  »تاش های 
این  تولید  اگرچه  و  است  جریان  در  کووید-1۹ 
واکسن دور از انتظار نیست و امیدواری ها برای 
تولید واکسن کرونا زیاد است، اما هنوز تا رسیدن به 
این واکسن بیش از یک سال زمان الزم است.« او 
ادامه داد: »هنوز هیچ داروی اختصاصی برای درمان 
داروهای  ندارد،  وجود  دنیا  در  کووید-1۹  بیماری 
زیادی درحال کارآزمایی بالینی هستند، ازجمله در 
اروپا یک تحقیق بزرگ کارآزمایی بالینی با 5 هزار نفر 
نیز  دیگر  بزرگ  تحقیق  یک  است.  انجام  درحال 
درباره اثربخشی داروها توسط سازمان بهداشت 
جهانی درحال انجام است که حدود 1۴00 نمونه 
بیمار نیز از ایران در این تحقیق هستند، اما هنوز 
برای  درمان کننده  داروی  هیچ  قاطع  به طور 

کووید-1۹ در دنیا معرفی نشده است.« 

٧١٢میلیاردتومان،سهمشهرداری
جرایمرانندگیدرسال98 تهراناز

توسعه  و  برنامه ریزی  مدیرکل  ]شهروند[ 
شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
شهر  در  وصولی  جرایم  مجموع  می گوید  تهران 
تومان  معادل ٤٣٢ میلیارد  در  سال 1۳۹۷  تهران 
بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از 

جرایم وصولی مبلغ ٢٥٩ میلیارد تومان است.
تومان  ٧١٢ میلیارد  گفت  رنجبریان  مسعود 
سهم شهرداری از جریمه های رانندگی در  سال ٩٨ 
است که تنها ٣٥ میلیارد تومان به شهرداری تهران 
تخصیص داده شد. او ادامه داد: »بر اساس ماده 2۳ 
سهم  رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 
جریمه های  از  حاصل  وجوه  از  تهران  شهرداری 
تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به 
مطابق  است.  شده  تعیین  ٦٠ درصد  میزان 
گزارش های دریافتی از پلیس راهور ناجا در  سال 
وصولی  تومان  ١.١٨٧ میلیارد  مبلغ  جمعا   ١٣٩٨
جرایم به خزانه کشور واریزشده که با استناد به 
آن سهم شهر تهران  قانون مذکور، ٧١٢ میلیارد 
٣٥ میلیارد  صرفا  »البته  گفت:  رنجبریان  است.« 
تومان تخصیص بابت این موضوع در  سال ١٣٩٨ 
به شهرداری تهران اختصاص یافته است.« مدیر 
معاونت  شهری  توسعه  و  برنامه ریزی  کل 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: 
»مجموع جرایم وصولی در شهر تهران در  سال 
1۳۹۷ نیز معادل ٤٣٢ میلیارد تومان بوده که بر این 
اساس سهم قانونی شهر تهران از جرایم وصولی 
مبلغ ٢٥٩ میلیارد تومان است؛ این درحالی بوده که 
به  دولت  سوی  از  تومان  ٣٤ میلیارد  مبلغ  تنها 
شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شده 

است.« 

]مهتابجودکی[ در جنگل هایی که مختار، یاسین و بال در آن سوختند،   
هنوز آتش وحشی شعله ور است. باد می آید و آتشی که از پنجشنبه در جنگل به 
پا شد، هنوز زنده است و بی رحمانه پیش می رود و سر راه همه چیز و همه کس را 
می سوزاند. ۴0 نفر از نیروهای سازمان محیط زیست و گروه های مردمی ناباورانه 
در بلندی های منطقه حفاظت شده »بوزین و مرخیل« ایستاده اند. شعله ها 
چنان قدکشیده اند که کاری از هیچ کس برنمی آید. پیکرهای مختار خندانی 
و یاسین کریمی از اعضای انجمن ژیوای پاوه و بال امینی از افراد بومی که به 
جنگ آتش رفته بودند یکشنبه شب، ساعاتی پس از جان باختن شان به خاک 
سپردند؛ غریبانه و در سکوت. آنها در دره ژاله گیر افتاده بودند، نفس هایشان بند 
آمد از دود سیاه و سوختند در شعله ها. مختار همیشه می گفت:  »یا می سوزیم یا 

خاموش می کنیم.« همین هم شد.
است.  گروه  همراه  جوانرود  محیط زیست  اداره  رئیس  قادری،  عطاءاهلل 
و  ناامیدیم  برنمی آید.  هیچ کس  از  کاری  نمی رود.  کار  به  هیچ کس  »دست 
می ترسیم که کسی را به آتش بفرستیم.« 10 روز بعد از سوختن البرز زارعی، 
کوهنورد دوستدار طبیعت در آتش کوه های دیل گچساران و یک ماه بعد از 
سوختن احسان عزیزی، از تکاوران سپاه در آتش پاوه و یک روز پس از مرگ 
عاشقانه مختار، یاسین و بال، چطور می شود دوباره آدم ها را به آتش فرستاد؟ 
آن هم با کمترین تجهیزات و کمترین نیرو. »نمی دانم چطور می شود این آتش 
را خاموش کرد. ما در باالدست آتش هستیم. منطقه شیب دار است و پر از 
صخره و پرتگاه. خطرات بسیاری در کمین است. هم از پرت شدن می ترسیم، 
هم از خفگی و سوختگی.« آتش در چند مسیر درحال پیش روی است. جاده را 

بسته اند و داوطلبان نمی توانند از این جلوتر بروند.

مختار ستون ژیوای بود
یکشنبه شب، اعضای ژیوای برای تکریم دوستان کشته شده شان، برای دو 
ساعت در ورودی شهر پاوه ایستادند. مردم شهر هم خبر به گوش شان رسید 
و در تاریکی یکی یکی به آنها پیوستند. سیلی از جمعیت همراه پیکرها شد و همه 
فریاد زدند که »شهید زنده است.« دو ساعت طول کشید تا آمبوالنس ها از راه 
برسند. »ناباورانه دوستان مان را بدرقه کردیم و سر تعظیم فرود آوردیم. اهالی 
پاوه هم همراه مان شدند.« شهیدان جنگل را شبانه به خاک سپردند؛ غریبانه 
و در سکوت. قرار نیست هیچ مراسمی برپا شود. شیوع کرونا همه را از برگزاری 
مراسم منع کرده است. اعضای ژیوای صبح دیروز در دفتر انجمن گردآمدند. 
می خواستند مراسمی برای یادبود بگیرند اما به دلیل مصوبه ستاد مقابله با 

کرونا، برگزاری هر مراسمی به آینده موکول شد.
»شهروند«  به  پاوه  ژیوای  انجمن  موسس  هیأت  عضو  رسولی،  فروزان 
می گوید: »دوستان شهید ما، تیم دوم گروه عملیاتی انجمن بودند که راهی 
منطقه شدند. آنها چهار نفر بودند که در میان آتش و دود گیر افتادند. اول به 
دلیل حجم دود دچار خفگی شدند و بعد در آتش سوختند. آتش که از آنجا 
را پیدا کنند. نفر چهارم، سوران محمدی  گذشت، توانستند پیکرهایشان 
دورتر بود و توانست خودش را نجات دهد.« اکنون وضع اضطراری اعام شده 
و همه اعضای تیم عملیاتی از منطقه برگشته اند؛ بهت زده و غمگین . »باورمان 
نمی شود. آقای خندانی، سخنگوی انجمن، مدیر تیم عملیاتی و ستون اصلی 
انجمن ما بود. بیشتر از 10 سال پیش در کار خاموش کردن آتش بود و در این 
کار حرفه ای بود. همیشه می گفت که ارزش یک درخت از جان من بیشتر است. 
خندانی سبز بود؛ از انسان هایی که به معنای واقعی کلمه حافظ محیط زیست 
بود اما فعالیتش فقط به محیط زیست ختم نمی شد، چه وقتی که زلزله کرمانشاه 
آمد، چه زمانی که کرونا فراگیر شد.« او درباره یاسین و بال هم می گوید: »یاسین 
کریمی از اعضای کمیته عملیاتی انجمن بود. او سه دختر دارد و تمام دغدغه اش 
حفظ محیط زیست بود. بال امینی  هم از افراد محلی بود که راه را می شناخت. 
فقط همین نبود، او دغدغه درختان طبیعت منطقه اش را داشت که همراه 

بچه های ژیوای شد. همه شان از دست رفتند.«
قادری، رئیس اداره محیط زیست جوانرود روز یکشنبه ساعت چهاروربع با 
مختار تلفنی صحبت کرده بود، چند ساعتی بعد از کشته شدن او. »او گفت پای 
کاریم و امیدواریم این آتش خاموش شود. مختار همیشه وقتی برای عملیات 
می رفت، می گفت یا می سوزیم یا خاموش می کنیم. این شعارش بود.« اعضای 
انجمن ژیوای می گویند مثل مختار به فعالیت های محیط زیستی ادامه خواهند 
داد: »بقای انجمن برای او بسیار مهم بود و حاال ما هم با کارمان در انجمن، راه او را 
ادامه خواهیم داد.« اما قادری می گوید اوضاع از این به بعد عوض می شود: »بعد 
از این حادثه، انجمن ها شاکله خود را از دست خواهند داد، چون مختار ستون 
انجمن بود و کارهای محیط زیستی در پاوه و جوانرود را حمایت و سازمان دهی 
از  تا حدودی خاموش می شود.  اینچنینی  از این، فعالیت های  می کرد. بعد 
طرف دیگر از این به بعد از ادارات محیط زیست و منابع طبیعی هم محتاط تر با 

انجمن ها برخورد خواهند کرد، چون ریسکش باالست. مسئوالن هم دیگر 
می ترسند.«

بچه ها روی مین نرفتند
آتش، پرجان تر از آن بود که جان مختار، یاسین و بال در مقابلش تاب 
بیاورد. آنان تیم دومی بودند که هفتم تیرماه به منطقه حفاظت شده »بوزین و 
مرخیل« رفتند که در آتش می سوخت و مختار خندانی، مسئول دو مردی بود 
که جان شان در آتش سوخته و نفس شان را دودها گرفته. یوسف قادریان از 
اعضای انجمن ژیوای به »شهروند« می گوید این سه نفر با راهنمای محلی به 
منطقه رفتند و پنج ساعتی را هم در منطقه به خاموش کردن آتش گذراندند. 
دره  ژاله هم در آتش می سوخت و یکی از محلی ها که راه را بلد بود، راهنمایشان 
شد تا به دره بروند. آنجا که خاکش مین گذاری شده و آتشش سوزان بود: 
»همه جا گفتند بچه ها در اثر انفجار مین مرده اند. اما این طور نبوده. وقتی به 
دره می رسند، می توانند بخشی بزرگی از آتش را مهار کنند. بعد هم می بینند چند 
کل و بز در آتش اسیر شده اند که برای کمک به آنها می روند، اما باد های غروب 
شروع به وزیدن می گیرد و آتش آنها را محاصره می کند.« او می گوید دره بادها در 
وقت غروب در این منطقه ، در وقت غروب از باال به پایین می آیند و همین بادها 
هم آتش را چنان وحشی می کند که جان مختار، یاسین و بال را در خود بگیرد. 
آنها در حلقه محاصره آتش گیر می کنند و اول با دودهای فراوان خفه می شوند 
و بعد هم جان شان در آتش خاکستر می شود: »راهنمای محلی 50 متری با آنها 
فاصله داشت و خدارو شکر خودش آسیبی ندید و ما از سوی انجمن ژیوای در 
این روزهای آتش سوزی که حاال به روز چهارم رسیده، 15 نفر به منطقه فرستادیم 
و از سوی هیچ ارگان و سازمان دیگری هم به کمک نیامدند و فقط از سوی منابع 
طبیعی پاوه که خودش 6 نفر نیرو بیشتر ندارد، افرادی در منطقه حاضر شدند.« 
قادریان که با هر کام بغضش را فرو می دهد، از مرگ دوستانش می گوید که 
تجهیزاتی برای اطفای آتش نداشتند. نه لباس مناسبی و نه کفش درستی برای 
اطفای حریق: »ما سازمانی مردم نهاد هستیم و هیچگاه نمی توانیم حدود 
20 میلیون تومان برای هر فرد هزینه کنیم و لباس اطفای حریق بخریم. این در 
توان ما نیست و همراهی هم در این راه وجود ندارد. دمنده های خاموش کننده 
خودشان خطرناکند و مانند نارنجک بر دوش نیروها هستند. این دمنده ها 
مخزن بنزین دارند که جنسش از پاستیک است و در اثر گرما آتش می گیرد و 
منفجر می شود. اتفاقا صحبت از انفجار به همین دلیل مطرح شد و همان ابتدا 

گفته شد که مین منفجر شده است.«
 آنها بارها و بارها در سال های گذشته آتش را دیده اند که به جان جنگل ها و 
مناطق حفاظت شده منطقه افتاده است. یک ماه قبل هم احسان عزیزی از 
نیروهای دولتی جانش در آتش سوزی دیگری در منطقه از دست رفت و قادریان 
می گوید چند  سال قبل هم چهار نفر از اعضای یک خانواده که به صورت داوطلب 
برای مهار آتش رفته بودند، مردند. »این منطقه پارک ملی و حفاظت شده است 
که سالها است هیچ نیرویی از سوی منابع طبیعی و جنگلبانی به این منطقه 

نیامده است.« 
او می گوید هیچ دیه ای به نیروهای مردمی و داوطلب داده نمی شود و همین 
مشکلی است که سال هاست نیروهای داوطلب مردمی با آن روبه رویند و تنها 
بیمه ای که می تواند این نیروها را حمایت کند، بیمه »بی نام« است. بیمه ای که 
بال هم آن را نداشت. مردی از اهالی منطقه ایناخی پاوه که 12 روستا دارد و جانش 

در میان آتش ها سوخت. 

خبر میز

استان   11 در  کووید-1۹  شیوع  ]شهروند[ 
است.  گرفته  خود  به  صعودی  روند  کشور 
براساس اعام کمیته اپیدمیولوژی کووید-1۹ 
ایام،  غربی،  آذربایجان  زنجان،  استان های 
اصفهان، قزوین، فارس، خراسان رضوی، قم، 
موارد  افزایش  با  مازندران  و  گیان  گلستان، 
بنابر  شده اند.  روبه رو  بیماری  این  به  ابتا 
پنج  استان ها  این  کنار  در  اخیر  بررسی های 
آذربایجان شرقی،   ، بوشهر کرمانشاه،  استان 
سمنان و مرکزی اخیرا پیک اپیدمی را تجربه 
کرده اند، در هفت استان هرمزگان، کردستان، 
کرمان،  خراسان جنوبی،  لرستان، 

با  ثبات  روند  تهران  و  چهارمحال وبختیاری 
تغییرات مختصر صعودی مشاهده می شود و 
کهگیلویه وبویراحمد،  اردبیل،  در پنج استان 
و  سیستان وبلوچستان  خراسان شمالی، 
می شود.  دیده  داده ها  ناسازگاری  همدان 
وزارت بهداشت  اپیدمیولوژی  کمیته  گزارش 
مربوط به هفته منتهی به ششم تیرماه است. 
که  می دهد  نشان  گزارش ها  آخرین  حاال 
تاکنون 225 هزار و 205 نفر به این ویروس مبتا 
شده  و 10 هزار و 6۷0 نفر جان شان را از دست 
داده اند. وزارت بهداشت خبر از خیزش موارد 
ابتا می دهد. به گفته سیما الری، سخنگوی 

وزارت بهداشت تنها در یک شبانه روز 162نفر 
در اثر ابتا به این ویروس جان شان را از دست 
دادند، 2 هزار و 5۳6 نفر شناسایی شدند که 
یک هزار و ۴61 نفرشان در مراکز درمانی بستری 
خوزستان،  استان های  او  گفته  به  شدند. 
شرقی،  و  غربی  آذربایجان های  کردستان، 
، خراسان رضوی و کرمانشاه  هرمزگان، بوشهر
و  لرستان  ایام،  استان های  و  قرمز  وضع  در 
گلستان در وضع هشدار قرار دارند. تهران هم 
اوضاع خوبی ندارد و از روز یکشنبه موارد ابتا 
را  اوضاع  که  یافته  توجهی  قابل  خیز 

نگران کننده کرده است. 

جنگلهاومراتعپاوه جزئیاتمرگسهداوطلباطفایحریقدر
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آخرینگزارشکمیتهاپیدمیولوژیکووید-19وزارتبهداشتنشانداد

ســتان ایران ونا در ۱۱ ا کر وند صعودی  ر

گزارش
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