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وضعیت آزاردهنده تجهیزات پزشکی
کمبود تجهیزات پزشــکی این روزها در کنار کمبود 
دارویی از جمله مســائلی اســت که موجب نگرانی 
بسیاری از بیماران، پزشکان و کارشناسان شده است. 
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی از کمبود ۲۰۰ 
قلم از تجهیزات پزشــکی مورد نیاز در مراکز درمانی، 
کلینیک ها و مراکز آزمایشــگاهی منتشــر شد. این 
موضوع از سوی وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات 
پزشکی سازمان غذا و دارو تکذیب شد، حتی روح اهلل 
مزینانی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غــذا و دارو، در واکنش به کمبــود بیش از ۲۰۰ قلم 
تجهیزات مصرفی در بیمارســتان ها، گفته است که 
اعــداد و ارقام مبهمی که در رابطه با کمبودها عنوان 
شده است نسبت به تنوع و تعداد ثبت ۳۷۸ هزار کد 
IRC تجهیزات پزشکی در کشور که ۲۴۰ هزار عدد 
آن مصرفی است، با نگاه منصفانه به فرض درست بودن 
نیز نسبت به تعداد کاالهایی که مدیریت می شود، عدد 

باالیی نیست.
به گفته وی بنابر اطالعات سامانه TTAC، موجودی 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور برای اقالم گروه های 
تخصصی مختلف نظیر ارتوپدی، قلب و عروق، چشم و 
مغز و اعصاب، با لحاظ ذخیره های احتیاطی به میزان 
کافی است و در وضعیت مناسب تامین است. مزینانی 
همچنین از صادرات تجهیزات پزشکی به۶۰ کشور دنیا 
خبر داد و گفت: یک هــزار و ۸۵۰ پروانه صادراتی از 
ســوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، صادر 
شده است.همچنین محصوالت تولید داخل به بیش 
از ۶۰ کشــور دنیا صادر می شــود.علی رغم این گفته  
همایون ســامه یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با ایلنا وضعیت 
نامناســب در بازار تجهیزات پزشــکی و اقالم دارویی 

کشور را تأیید کرد.
سامه یح با بیان اینکه در هر دو حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی وضعیت خوشایندی حاکم نیست، اظهار کرد: 
باید این مشــکالت هرچه زودتر جمع شود، چرا که 

دیگر آزار دهنده شده است.
ســامه یح در رابطه با دالیل اصلــی کمبود تجهیزات 
پزشکی است، گفت:  تحریم یک مسأله اساسی است 
که اجازه نمی دهد به ســهولت اقالم مورد نیاز را وارد 
کنیم، ما در همه موارد خودکفا نیستیم و باید برخی از 

تجهیزات را از کشورهای خارجی وارد کنیم.
وی ادامه داد: ما می خواهیم خودکفا شویم، تولید داخل 
داشته باشیم و بسیار هم خوب است، اما همین ها هم 
نیاز به بودجه دارند، اگر نقدینگی در دست ارگان های 
مرتبط قــرار نگیرد، همین تولید هم انجام نمی گیرد.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با بیان اینکه هم تحریم ها و هم عدم 
تأمین نقدینگی به هم ارتباط دارند، گفت: در دو سال 
گذشته، سه سال گذشته وضعیت کشور همین گونه 
بوده و تفاوت چندانی با االن نداشتیم با این حال این 

معضالت را در حوزه دارو و تجهیزات نیز نداشته ایم.
سامه یح بیان کرد: در سال های گذشته هم تحت تحریم 
بودیم، اما این مشکالت االن را نداشتیم. متأسفانه ما 
قبال در گزارش های مختلف نسبت به تبعات حذف ارز 
ترجیحــی در مورد دارو و تجهیزات تذکر داده بودیم،  
متأســفانه این کار بدون فراهم شــدن زیرساخت ها 
انجام و این مشــکالت را به دنبال خود داشت.اگرچه 
تمامی حوزه ها و رشته های پزشکی نیازمند تجهیزات 
واقالم خاصی هســتند با این حال کمبودها در برخی 
رشته ها مانند مغز و اعصاب، آزمایشگاه های پاتولوژی 
و تشخیص طبی بسیار حیاتی است.بابک زمانی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در رابطه با 
کمبود تجهیزات پزشکی اظهار کرد: کمبود تجهیزات 
یک مســأله مزمن اســت؛ ورود تجهیزات پزشکی به 
کشور مانند گذشته به ســهولت صورت نمی گیرد و 
همین امر مشکالت زیادی را به وجود آورده است.وی 
افزود: مشــکل دیگری که برای تجهیزات پزشکی در 
حوزه بیماری های مغز و اعصاب پیدا شــده، این است 
که هزینه ها برای خرید تجهیزات،  نگهداری و تعمیرات 
آنها بسیار زیاد شده است و از طریق تعرفه های پزشکی 
باید هزینه ها پرداخت شود بر همین اساس نوسازی آنها 
با مشکل مواجه شده است.عضو هیئت رئیسه انجمن 
جهانی ســکته مغزی در رابطه با وضعیت تجهیزات 
پزشکی مرتبط با سکته مغزی نیز اظهار کرد: مشکل 
اصلی مــا در ایران عقب افتادگــی از تکنولوژی های 
جدید ســکته مغزی نســبت به جهان است. درمان 
سکته مغزی وابسته به تجهیزات جدید و به روز است؛ 
این تکنولوژی ها در بیشــتر کشورها پیشرفت کرده و 
متأسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده است و پویایی 
در اقتصاد سالمت ما وجود ندارد که بتواند تکنولوژی 
روز را به ما بدهد. رئیس ســابق انجمن سکته مغزی 
ایران یادآورشــد: تحریم ها در این حوزه تأثیر خود را 
گذاشته است، اما مسأله اصلی ما اقتصاد سالمت است. 
اقتصــاد باید هزینه هر کاری را با در نظر گرفتن کلیه 
جوانب مانند پرداخت دستمزد کاربر،  هزینه، سرعت 
و زمــان تعمیر آن، جایگزینی دســتگاه و تصمیمات 
مرتبط با آن باید در نظر گرفته شــود.وی تأکید کرد: 
در همه جای دنیا وقتی یک نفر سکته مغزی می کند 
اگر در همان ســه ساعت اول به بیمارستان برسد و با 
تجهیزات پزشکی آن لخته را خارج کنند افراد نجات 
پیدا می کنند. در واقع از هر ســه نفر سکته مغزی دو 
نفر نجات پیدا می کنند. این یک کار خیلی پیچیده ای 
است که بخشی از آن طریق تیم  نیروی انسانی است 
که در کشــور ما به دلیل ضعف اقتصاد سالمت اصال 
امکان پرداخت دستمزد برای کسانی که باید نیمه شب 
بر سر بیمار حاضر شوند پیش بینی نشده و بخش دیگر 
آن هم تجهیزات و وســیله ای است که باید وارد مغز 
شود و بتواند این لخته را خارج کند. ما در تمامی این 
بخش ها ضعــف داریم که دلیل اصلی آن نحوه توزیع 

منابع برای این موارد است.

گزارش 

 مخالفت بازنشستگان 
با بیمه آتیه سازان حافظ 

یک فعــال کارگری گفــت: وقتی قبــال با بیمه 
آتیه ســازان حافظ قرارداد بســتیم و ۹۰درصد از 
کارگران با این بیمه مشکل پیدا کردند، چرا دوباره 

با این شرکت قرارداد بیمه تکمیلی می بندیم؟
عیدعلی کریمــی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین 
در انتقاد از بســتِن قرارداِد مجدد با بیمه تکمیلی 
آینده سازان حافظ گفت: آقایان کارشناسانه با این 
موضوع برخورد کنند. از طرفی می گویند سازمان 
تأمیــن اجتماعی با پرداخِت ۵۰درصد از هزینه ی 
بیمه تکمیلی مخالفت کرده است و از طرفی دیگر 

هزینه ها قرار است افزایش پیدا کند. 
این فعــال کارگری گفــت: برای بیمــه تکمیلی 
کارگران یا باید به ســراغ شرکتی توانمند رفت و 
یا با شــرکتهای مختلف قرارداد بست. هر شرکت 
می تواند با ۳ –۴اســتان قرارداد ببندد که در این 
صورت هم کنترل راحت تر اســت و هم شرکت ها 

بیشتر می توانند به تعهدات خود عمل کنند. 
کریمی بیان کرد: بیمه آتیه سازان سال گذشته از 
ضرر میلیاردی خود خبر داد، اگر این صحت دارد 
چرا دوباره با این شــرکت قرارداد می بندیم؟ البته 
من نســبت به اصل این ضرر تردید دارم چون اگر 
بحث زیان در میان اســت چرا هر دو طرف تمایل 

به بستِن قرارداد مجدد دارند؟! 
کریمــی ادامه داد: طبق قانــون الزام، صفر تا صد 
درمان باید رایگان باشــد اما نه ایــن قانون اجرا 
می شود و نه تأمین اجتماعی زیر بار تعهدات دیگر 
خود مــی رود. تأمین اجتماعــی حتی با پرداخت 
۵۰درصــد هزینــه ی بیمه تکمیلی هــم مخالفت 

می کند. 
این فعال کارگری گفت: پیشنهاد ما این است که 
مناقصه ی رسمی برگزار و یک ماه دیگر روی این 
موضوع کار کارشناســی کنند. در بیمارستان های 
طرف قرارداد قبل از انجام هر کار، پول را از بیمار 
می گیرند و بعد می گویند پول را از بیمه آتیه سازان 
حافــظ بگیر. این موضوع نه صرفــا در مورد بیمه 
تکمیلی بلکه در مــورد بیمه تأمین اجتماعی هم 
اتفاق افتاده اســت. یعنی گاهی پیش می آید که 
بیمار نــه می تواند از بیمه تامیــن اجتماعی و نه 
تکمیلی استفاده کند. درحالیکه یک بازنشسته از 
دوران کار تا بازنشســتگِی خود، سه بار حق بیمه 
پرداخت کــرده و حق دارد از خدمات مناســبی 

برخوردار باشد. 

23 هزار مبتال به »HIV« در کشور
در حــال حاضر حدود ۲۳ هــزار مبتالی زنده به 
»HIV« در کشــور گزارش می شود؛ تشخیص و 
درمان رایــگان و محرمانه بیمــاری هم در ۱۲۰ 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری صورت می گیرد 
و HIV سال هاســت که دیگر »ُکشنده« نیست و 
در صورت تشخیص و درمان بهنگام، دیگر فرد به 
مرحله »ایدز« نخواهد رسید و می تواند بیماری اش 

را در محدوده قابل کنترل نگه دارد...
دکتر سیداحمد ســیدعلی نقی، عضو هیات علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و معــاون مرکز 
تحقیقات  درباره وضعیت اســتان ها و شــهرهای 
کشور درخصوص بروز HIV، گفت: در این زمینه 
یک ناهمگنی وجود دارد اما استان هایی که تبادل 
بیشتری با مهاجرین دارند و استان های مرزی و یا 
استان هایی که رفتار اعتیاد تزریقی بیشتری دارند 
شیوع بیشــتری از بیماری را هم تجربه می کنند. 
وی درباره میانگین سنی مبتالیان به HIV، بیان 
کرد: بیشتر مبتالیان )بیش از ۵۰ درصد( بین ۲۵ 

تا ۳۹ سال هستند.

تمدید کارت های ملی تا 140۵
رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تمدید 
اعتبار کارت های ملی هوشــمند تا ســال ۱۴۰۵ از 
احتمال اعمال تغییر در کارت های ملی هوشــمند 
خبر داد و گفت: دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه 
از سوی دستگاه های خدمات رسان بر خالف قانون 
است.هاشم کارگر با اشاره به اینکه قابلیت و کاربرد 
این کارت هــا آن گونه که باید مورد اســتفاده قرار 
نگرفته، ادامه می دهد: ما در مطالعه جدید، موضوع 
ایجــاد تغییر و یــا عدم تغییــر در کارت های ملی 
هوشــمند را حتماً بررســی خواهیم کرد. قرار نبود 
که صدور این کارت ها طوالنی شــود و تصور بر این 
بود که کارت ها در طول چهارسال صادر شوند و در 
اختیار مردم قرار گیرند، اما به دلیل اینکه این اتفاق 
نیفتاد و هدف مورد نظر محقق نشــد به این نتیجه 
رســیدیم که به این روش اقدام نکنیم.وی به وقفه 
بیش از دو ســاله در تولید کارت های ملی هوشمند 
اشــاره کرده و می گوید: ما تولیــد انبوه کارت ها را 
از اواخر دی ماه ســال گذشته شــروع کردیم و با 
اســتفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
در این مدت توانستیم بیش از ۷ میلیون کارت ملی 

هوشمند را صادر کنیم.

افزایش تقاضای زنان برای خرید 
موتور های برقی

ابوالفضــل حجازی، رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
دوچرخه ایــران گفــت: گزارش های بازار نشــان 
می دهند خانم ها تمایل زیــادی برای خرید موتور 
ســیکلت برقی از خود نشــان داده اند و این مسئله 
نقش مهمی در آینده مصــرف موتور های برقی در 
ایران خواهد داشت؛ در شهر های بزرگ موتورسواری 
بانوان زیاد شــده اســت و اگر موانع پیشروی این 
موضوع رفع شــود و بازار موتور به سمت بانوان باز 

شود این صنعت رونق پیدا خواهد کرد.

خبر

و  اخیر  اعتراضات  همدلی| ستاره لطفی- 
گستردگی آن در بین قشر جوان و دانشجوی 
کشــور، شــورای عالی انقالب فرهنگی را بر 
آن داشــت که واقعیت تحول نسلی و جوابگو 
نبودن سیاست های فرهنگی فعلی را بپذیرد 
و دست به بازنگری در برنامه ها و سیاست های 
پیشــین خود بزند و تجویزهایی متفاوت از 

گذشته را ارائه کند.
لذا این شــورا در تاریخ ۱۷ مهر امســال اهم 
مســائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت 
ســالمت و آرامش اجتماعی تحــت عنوان 
مصوبه شماره ۳۳۰۶ تصویب و در تاریخ اول 
آذر ۱۴۰۱ ابالغ کرد. این شورا ۶ مساله ارائه 
داد که عبارت است: مساله اول: ضعف دانش 
رسانه ای و فضای مجازی و در اولویت نبودن 
امور تربیتی دانش آموزان، مساله دوم: ضعف 
فضای گفت وگو و کم توجهی به دانشــجویان 
خصوصاً مســائل مرتبط با اشــتغال، مساله 
ســوم: تضعیف نشــاط، اعتماد و تعلق ملی 
و حــس عضویت اجتماعی و القــاء ناامیدی 
به ویژه در نسل جوان، مساله چهارم: ضعف در 
روایت سازی و بازسازی مرجعیت رسانه ای و 
اجتماعی، مساله پنجم: ضعف در تمهید بستر 
رســمی برای بیان اعتراضات و کم توجهی به 
طرح مســائل و مطالبات اجتماعی، مســاله 
ششــم: غفلــت از اولویت و فوریت مســائل 
فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و سبک زندگی در 

ارکان حاکمیت.
شــورای عالی انقالب فرهنگــی، راهبردهای 
را نیز برای هر مســاله ای ارائه کرده اســت؛ 
راهبردهایی که نشان از آن دارد که این شورا 
ضرورت شنیدن صدای مطالبات قشر جوان 
را شنیده و تالش می کند این مطالبات را هر 
چقدر هم اندک در سیاست های خود بگنجاند 
که تا شــاید از اتفاقات مشابه چند وقت اخیر 

در آینده جلوگیری کند.
 راهبردهای متفاوت از گذشته، شورای 

عالی انقالب فرهنگی
با نگاهی گــذرا به این مصوبه به راهبردهایی 
برمی خوریم که قبل از این مصوبه خالف آن 
در جریــان بود. به عنوان مثال در مســاله » 
ضعف دانش رســانه ای و فضای مجازی و در 
اولویت نبودن امور تربیتی دانش آموزان« که 
دستگاه محوری آن، وزارت آموزش وپرورش، 
دســتگاه های مختلف و مؤسسات غیردولتی 
اســت، آمده است: »پرهیز از تقابل اسالمیت 
و ایرانی بودن، رعایت تعادل در بزرگداشــت 
مناســبت ها و مراســم دینی و ملی، معرفی 
تمدن و حکم رانی درخشان چند هزاره ساله 
ایران، تبیین خدمات متقابل ایران و اســالم 
از ســوی استادان متخصص در حوزه تاریخ و 
تمدن ایران و اسالم«. این در حالی است که 
پیش تر از سوی بخشی از محافظه کاران کشور، 

یک تقابل آشکار و یا حتی می توان گفت یک 
دشمنی پنهان بین فرهنگ ایرانی و اسالمی 
شــکل داده بودند که پذیرش یکی از آن به 
معنــای نفی دیگری بود. ســخت گیری های 
امنیتی که در مورد ۷ آبان  بزرگداشــت روز 

»کوروش« مثالی از این ماجراست.
از ایــن گونــه راهبردها که تغییر آشــکاری 
ازسیاســت ها و رویه های پیشــین را نشان 
می دهد، در مصوبه جدید شورای عالی انقالب 
فرهنگی کم نســت.  راهبرد »تمهید شرایط 
مناســب برای اعتراض مدنی در موضوعات 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت قوانین 
و مقررات کشور« یکی دیگر از آن راهبردهای 
است که شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت 
کشورو  شــورای امنیت کشور را دستگاه آن 
معرفی کرده است. این راهبرد نیز در نوع خود 
قابل توجه است چرا که نشان می دهد ضرورت 
شنیدن صدای مردم از سوی مسئوالن درک 
شــده اســت و آنان با این راهبــرد به دنبال 
ایجاد سا زو کارهای مناسب برای تحقق حق 

اعتراض هستند.
  فضای فراخ برای کنشــگری مردم 

ایجاد می شود؟
به رغم این که در قانون اساسی حق اعتراض 
مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است، 
اما بیش از چهار دهه اســت که هر اعتراضی 
در کشور به خشــونت و برخوردهای قهری 
ختم می شــود، به نحوی که در بســیاری از 
موارد یک اعتــراض آرام مدنی، کارگری یا 
زیست محیطی با ورود نیروهای انتظامی به 
یک مشکل امنیتی تبدیل می شود. اعتراض 
چند ســال پیش کارگــران هفت تپه نمونه 

بارزی از این ماجراست. با کارگران هفت تپه 
که به حقوق معوقه خــود معترض بودند و 
اعتراض شــان زیر ســایه اعتراض کارگری 
تعریف می شــد، آن چنان با خشونت عمل 
شــد که یک اعتراض کارگــری با محوریت 
دریافت حقوق به یک موضوع امنیتی تبدیل 
شد. چند ســال پیش نیز با  اعتراض مردم 
روســتاهای منطقه چهاردانگه ســاری -که 
به انباشــت زباله این شهرستان در نزدیکی 
محل زندگی شــان بود- با چنان خشــونت 
بی حدوحصری برخورد شــد که تا چند روز 
تیتر اول اغلب رسانه های فارسی زبان خارج 

از کشور بود.
ماجــرای کارگران هفت تپه یــا اعتراض های 
چهاردانگه تنهــا موارد اعتراضــات مدنی و 
مسالمت آمیز نیست که با برخوردهای قهری 
تبدیل به مســاله امنیتی شــده است. اگر به 
بایگانی خبرهای رســانه ها نیم نگاهی داشته 
باشیم، به موارد زیادی از اعتراض های مدنی 
برمی خوریــم که بــا ورود نیروهای نظامی و 
امنیتی، تبدیل به صحنه خشن درگیری شده 
و نهایتاً به لیست بلندباالی مشکالت امنیتی 
اضافه شــده اند. اما گویا شورای عالی انقالب 
فرهنگی اکنون این کاســتی را درک کرده و 
به دنبال ایجاد فضای فراخی برای کنشگری 

مردم است.
بدیهی اســت که مردم هرگز به دنبال ایجاد 
مشکالت امنیتی نیستند، آنها فقط می خواهند 
صدای شان شنیده شــود و توقع دارند برای 
بیان خواســته ها و مشکالت شــان یا حتی 
فریاد اعتراضات شان مکانی برای گردهمایی و 
گوشی برای شنیدن پیدا کنند. اگر دولتمردان 

این شرایط را برایشان فراهم کنند، بدون شک 
آنان در مسیر قانونی مطالبات خود را پیگیری 
کرده و هرگز برای خواسته ها و مطالبات خود 

از راه های ساختارشکنانه استفاده نمی کنند.
 صدای تغییر بلند شده است

صــدای تغییر فقط از شــورای عالی انقالب 
فرهنگی بلند نشــده اســت در چنــد روز 
اخیر صداهای مشــابه از برخی از مقامات و 
سازمان ها شنیده می شــود. به تازگی، انسیه 
خزعلی، معاون رییــس جمهور در امور زنان 
و خانواده اذعان داشت که قوانین حوزه زنان 
و خانواده نیازمند اصالح و تنقیح اســت، وی 
گفت: شرایط فعلی و مطالبات جامعه ایجاب 
می کند که نســبت به حوزه زنان و دختران 
دقیق تر رفتار کنیــم و با برنامه ریزی بهتر به 

این حوزه بپردازیم.
از این دســت اظهارات در چند روز اخیر کم 
نبوده اســت.چند روز پیش نیز، عبدالحسین 
کالنتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در نشست معاونین 
فرهنگی و اجتماعی منطقه ۶ کشــور که به 
میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، کم توجهی 
دانشگاه ها به مسائل فرهنگی را جبران ناپذیر 
دانســت و بر ضرورت پذیرش تحول نسلی و 
اســتفاده از ظرفیت آنها در برنامه ریزی های 
فرهنگی تاکید کرد. وی همچنین ضمن بیان 
اتفاقات اخیر در کشــور گفت: در این وقایع 
بخشی از بدنه معترض، خواهان انتخاب گری 
بودند و نگرانی آن ها معطوف به آزادی اندیشه 
نبود بلکه نگرانی آن هــا معطوف به انتخاب 
بود و لذا بر این اســاس همه باید در بازنگری 

برنامه ها تالش کنیم.

گزارش همدلی از مصوبه 3306 پس از گسترش اعتراضات در کشور 

صدایی که شورای انقالب فرهنگی شنید

همدلی|  آتشــی که از سه شــنبه هفته گذشــته به جان 
جنگل های گیالن افتاده، همچنان دامن گیر مناطق شمالی 
کشور اســت. هر چند برخی مقام های مسئول آتش سوزی 
را  ســطحی و در حد  خاک برگ هــای کف جنگل عنوان 
می کننــد اما برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که مردم 
محلی برای مهار حریق همچنان با بیل و داس در جنگل ها 
حضور دارند.  اختالف  بر سر آمارها همانند همیشه پابرجا 
اســت و گفته می شــود ۸۰ هکتار از جنگل ها دچار حریق 

شده اند. 
مدیرکل منابع طبیعی گیالن درباره این حادثه گفته باالی 
۹۰ درصد آتش سوزی سطحی بوده و به تاج درختان آسیب 
نرســیده است. میرحامد اختری روز ســوم آذر با اشاره به 
وزش باد گرم در ســطح اســتان گیالن، گفته بود:»اراضی 
جنگلی پنج شهرســتان گیالن درگیر حریق شده است، اما 
در حال حاضر تقریبا تمام حریق ها یا کامال اطفا شــده و یا 
تحت کنترل کامل نیروهای یــگان حفاظت منابع طبیعی 

است.«
او آخریــن نقطه درگیــر با حریق را در شهرســتان فومن 
دانسته و گفته بود: »این حریق که در مساحت یک هکتاری 

رخ داده بود، کامال اطفا شده است.«
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری گیالن با بیان اینکه 
آتش سوزی ها از روز چهارشــنبه در دو شهرستان رودبار و 
رضوانشهر آغاز شد، گفته بود:»حریق در رودبار کامال مهار 
شده و در رضوانشــهر مساحت پنج هکتاری درگیر بود که 

کامال کنترل و مهار شده است.«
 آخرین وضعیت آتش سوزی

اختری با اشــاره آغاز آتش ســوزی در تالش از بامداد روز 
چهارشــنبه، خاطرنشــان کرد:»جمعا در تالش ۳۰ هکتار 
آتش ســوزی ســطحی داشــتیم که کامال کنترل شده و 
نیروهــای حفاظتــی منابع طبیعی برای اطفــای کامل در 

منطقه هستند.«
اختری همچنین روز یکشــنبه از اطفــای کامل حریق در 
جنگل های رودبار خبر داد و اظهار کرد:»با تالش نیروهای 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
و تمامی دستگاه های عضو ســتاد مدیریت بحران موفق به 

مهار آتش شدیم.
او با بیان اینکه آتش ســوزی در اراضــی جنگلی گیالن به 
دنبال وزش باد گرم شــدید از سه شنبه هفته گذشته آغاز 
شد گفت:»این آتش سوزی ها شهرستان های ماسال، فومن، 

تالش، رضوانشهر، رودبار و املش را درگیر کرده بود.«
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیالن با اشــاره به 
اطفای کامل حریق در چهار شهرستان ماسال، رضوانشهر، 
تالش و فومن به مساحت ۴۵ هکتار تا روز چهارشنبه، ادامه 
داد:»شاهد تداوم آتش ســوزی در شهرستان رودبار تا ظهر 

روز یکشنبه بودیم.«
او  مســاحت درگیر با حریــق در جنگل های رودبار را بین 
۳۰ تا ۴۰ هکتار دانســت و یادآور شد:»اگرچه این حریق ها 

سطحی بود، اما برآورد خسارت ادامه دارد.«
فرمانــدار رودبار نیز روز گذشــته با بیان اینکه آب پاشــی 
جنگل های رودبار با بالگرد انجام می شــود، تصریح کرد:»از 
روز جمعه تاکنون ۲۰ ســورتی پرواز انجام و خوشــبختانه 

آتش در اکثر نقاط خاموش شده است.«
طهمــورث عموپور با اشــاره بــه مهار و کنتــرل آتش در 
جنگل هــای شهرســتان رودبــار، اظهــار کرد:»بــا همت 
شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای 
مردمی و بخشداری و شوراهای روستا و دهیاران و همیاران 

طبیعت حریق تحت کنترل است.«
فرماندار شهرســتان رودبار، روســتاهای پشــته، پس دره، 
شمام، سالنســر، حاجی شیرکیا در رحمت آباد و بلوکات و 
امامزاده طاهر را طی چهار روز گذشــته درگیر آتش، اعالم 
و خاطرنشان کرد:»خوشبختانه آتش سوزی ها سطحی بوده 
و تنها خاک برگ های کف جنگل دچار ســوختگی شــده 

است.«
عموپور با بیان اینکه امروز)دوشــنبه( نیز در جمشــیدآباد 
حریق داشتیم که بالفاصله اطفا شد، گفت:»یکشنبه شب در 
جنگل های هرزویل منجیــل نیز حریق اتفاق افتاد که طی 

سه ساعت اطفا شد.«
 چشم انتظاری برای تامین بالگرد

اما مردم محلی روند اطفا حریق را طوالنی عنوان می کنند 
و نســبت به از بین رفتن ۸۰ هکتار از جنگل ها ابراز نگرانی 
دارند. به گفته آنها اگر تجهیزات و امکانات و بالگرد به اندازه 
کافی در دسترس بود در همان ساعات اولیه آتش خاموش 

می شد و گسترش نمی یافت.
 نماینده مردم روبار در مجلــس نیز با مردم محلی در این 
باره هم نظر اســت و  کمبود و نبود تجهیزات و بالگرد را از 
دالیل طوالنی شدن اطفا حریق جنگل های گیالن می داند.

مهــرداد گودرزوندچگینی گفت:»اگر تجهیــزات و بالگرد 
بــه اندازه کافی در دســترس بود در همان ســاعات اولیه 

آتش سوزی خاموش می شد و گسترش نمی یافت.«
 روند کند اطفا حریق

او در مــورد آخرین وضعیت آتش ســوزی جنگل ها و مراتع 
گیالن با بیان اینکه هنوز علت این آتش ســوزی مشــخص 
نیست، گفت:»آتش سوزی از سه شنبه هفته گذشته در نقاط 
مختلف استان شروع شد و تمامی دستگاه های اجرایی برای 
اطفــای حریق پای کار آمدند البته هنوز منشــا و علت آن 

مشخص نیست.«
او افزود:»آتش در ساعاتی از روز خاموش شده اما در ساعاتی 
دیگر با وزش باد دوباره شعله ور شده است و همچنان تداوم 
دارد البته با پی گیری های صورت گرفته اســت. به صورت 
جدی می طلبد ایســتگاه آتش نشــانی در شهرستان رودبار 
دایر شــود و همچنیــن تامین بالگرد در دســتور کار قرار 
گیرد زیرا نبود بالگرد از دالیل عمده تداوم و طوالنی شدن 

آتش سوزی ها است.«
عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس بر 
ضــرورت توجه جدی به تامین بالگــرد اطفای حریق برای 
اطفای آتش سوزی جنگل ها در الیحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید 
کرد و گفت:»درســت نیســت که مردم و نیروهای امدادی 
با دســتان خالی نســبت به اطفای حریق اقــدام کنند در 
حالی که در حال حاضر شاهد اســتفاده کشورهای دنیا از 

پیشرفته ترین امکانات هستیم.«
علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز روز 
شنبه در حاشیه مراسم ارسال تجهیزات استحقاقی سالیانه 
محیط زیســت محیط بانان از کمبود تجهیزات گالیه کرده 
بود. او با بیان اینکه بیشــتر تجهیزات به خصوص وســایل 
نقلیه محیط بانان وضعیــت خوبی ندارند و طول عمر آن ها 
بیش از ۱۰ سال است، گفته بود این وضعیت برای سازمان 

حاکمیتی جای تاسف دارد.

80 هکتار از جنگل های شمال در آتش سوخت

آتشسوزیایکهمسئوالنبیاهمیتمیدانند


