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در اعتراض به حادثه مرگبار اتوبوس صورت گرفت؛
تجمع خبرنگار ان معترض مقابل 

سازمان محیط زیست
خبرنــگاران در 
اعتــراض بــه عــدم 
پاسخگویی نسبت به 
مــرگ دو خبرنگار در 
حادثه واژگونی اتوبوس 

خبرنگاران در ارومیه روز گذشــته مقابل سازمان 
حفاظت محیط زیســت تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، جمعی از اهالی رسانه در اعتراض به وقوع حادثه 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در ارومیه 
و فوت دو خبرنگار ایســنا و ایرنا و عدم پاسخگویی 
ســازمان محیط زیست خواســتار عذرخواهی و 
اســتعفای »عیســی کالنتری« رئیس سازمان 

حفاظت از محیط زیست شدند.
    

رئیس سازمان صداوسیما: 
به دنبال اینترنت ملی با الگوبرداری 

از چین و روسیه هستیم
رئیس سازمان صداوسیما بابیان این که نهضتی 
در جهان در مقابــل اینترنت آمریکایــی در حال 
شکل گیری است اعالم کرد ایران در حال برنامه ریزی 
است تا همانند قدرت های بزرگ اینترنت خودش را 
داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ها، علی عسگری 
بیان کرد: چین، روســیه و حتــی اروپایی های که 
شــرکای آمریکا هســتند، اینترنت آمریکایی را 
برنتابیده و در حال شکل دادن اینترنت خود هستند.  

    
 اسیدپاشی به یک زن 
 د ر یوسف آباد مالرد 

معــاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی 
غرب اســتان تهران از 
وقوع اسیدپاشــی در 
»یوســف آباد« مالرد 

خبر داد و گفت: فرد خاطی نیز به زودی دســتگیر 
خواهد شــد. به گزارش مهر، مهدی سرپناه دیروز 
از وقوع اسیدپاشی در یوســف آباد مالرد خبر داد و 
اظهار کرد: خوشبختانه اسید بر روی صورت خانم 
موردنظر ریخته نشده و پرونده به منظور روشن شدن 
ابعاد دیگر و دستگیری فرد خاطی در دست بررسی 
است. او در تشریح این حادثه گفت: در این موضوع، 
یک موتورسوار مقداری اسید را روی دستان خانمی 
ریخته و ســپس متواری می شود که خوشبختانه 

اسید با صورت این خانم اصابتی نداشته است.
    

ثبت نام دریافت انسولین قلمی تا 
۲۰ تیر ۱۴۰۰ تمدید شد

طــرح ثبت نــام 
بیمــاران دیابتی برای 
دریافت انسولین قلمی 
از طریق سامانه تا ۲۰ 
تیر ۱۴۰۰ تمدید شد. 

به گزارش فارس،  معاونت درمان وزارت بهداشت، 
در خصوص ثبت نام جهت دریافت داروی انسولین 
قلمی، اعالم کرد: در حال حاضر اطالعات بیماران 
تحت پوشش ســازمان بیمه ســالمت در سامانه 
مدیریت بیماری های نادر بارگذاری و اطالعات بالغ بر 
۵۰ درصد از بیماران مصرف کننده انسولین قلمی 
پیش بینی شده در کشور ثبت شده است. با اقدامات 
صورت پذیرفتــه نیازی به مراجعه بیمه شــدگان 
سازمان بیمه سالمت به مراکز دیابت نیست و بیماران 
 صرفاً با مراجعه به سامانه مدیریت بیماری های نادر 
) https://rda.behdasht.gov.ir( می توانند 
از ثبت کد ملی و صحت اطالعات درج شــده خود 

اطمینان حاصل نمایند.
    

آغاز مرمت ۱۲ بنای واجد ارزش 
میراثی در خیابان ولی عصر 

شهردار منطقه ۱۱ 
تهران گفت: در راستای 
ثبت جهانــی خیابان 
ولی عصر )عج( ۱۲ بنای 
قدیمی واجــد ارزش 

میراثی در حدفاصل چهارراه معز السلطان تا سرگرد 
بشیری، شناسایی و فاز اول مرمت آن ها آغاز شد. به 
گزارش ایلنا، نصراله آبادیان از شناسایی و آغاز مرمت 
۱۲ بنای تاریخی توسط اداره زیباسازی این منطقه 
خبر داد.  او با اشاره به این که پروژه مذکور بر اساس 
طرح ابالغی دفتر ثبت جهانی خیابان ولی عصر )عج( 
مستقر در »خانه موزه مینایی« در حال انجام است؛ 
ادامه داد: در این محدوده ۱۲ بنای بسیار ارزشمند 
با قدمت مربوط به دوران پهلــوی دارای تزئینات 
آجری و معماری زیبا ازجمله خانه مافی، ملک آذر 
پیرا و... شناسایی شده و در این مرحله حذف زوائد و 
برداشتن کامپوزیت های روی بنا انجام شده که با این 

اقدام آجرکاری ها و گلدسته بنا نمایان شد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

شــاید کمتر کســی بدانــد که 
»سردشــت« اولین شهر جهان است 
که قربانی حمله شیمیایی شده است. 
بمب هایی که رژیم صدام از کشورهای 
غربی مدعی حقوق بشر گرفته بود و بر 
سر مردم بی گناه و بی دفاع سردشت 
فروریخت و دنیا در مقابل این جنایت 

بزرگ تاریخ، سکوتی معنادار کرد!
صدام برای جبران شکســت های 
خود در هفتم تیر ســال ۶۶ دست به 
بمباران سردشــت زد که در ساعت 
اولیه این حمله صدها نفر از شهروندان 
این شهر به شهادت رسیدند و هزاران 
تن دیگر مجروح شدند، جراحتی که 
پس از گذشت 3۰ ســال هنوز بر تن 
بسیاری از مردم این شهر باقی مانده و 
به سند زنده جنایت رژیم بعث عراق و 

حامیان آن ها تبدیل شده است.
به گفته شــاهدان عینی، حدود 
ســاعت ۴ و 3۰ دقیقه هفتم تیر سال 
۶۶ بود که فاجعه بمباران شیمایی رخ 
داد. هر هواپیمایی که می خواســت 
برای موشک باران به دیگر نقاط برود 
از سردشــت عبور می کــرد و مردم 
می دیدند که هواپیماها از باالی شهر 
عبور می کنند اما در آن روز خود این 
شهر قربانی حمالت هواپیماها شده 
بود. پس از آنکه سردشــت بمباران 
شــد، از اطراف صدای شــلیک توپ 
و گلوله بــه گوش می آمــد اما مردم 
به سرعت به کمک شهدا و مجروحین 
شــتافتند و به علت اینکــه مردم با 
بمب شیمیایی آشنایی نداشتند، در 

لحظات اول شناسایی اینکه این حمله 
شیمیایی بوده سخت بود و عده زیادی 
از مردم به علت ناآگاهی از این موضوع 
آلوده شــدند. برخی از افرادی که آن 
زمان در بیمارستان سردشت حضور 
داشــتند روایت می کنند که ظرفیت 
بیمارستان سردشت ۶۴ تخت بود ولی 
حجم مجروحین این فاجعه به حدی 
بود که در روی هر تخت بیمارستان ۴ 

نفر را برای مداوا می خواباندند.
تعــداد مجروحین ایــن فاجعه 
به حــدی بود کــه محیــط و حیاط 
بیمارســتان مملو از مجروح شد و با 
هماهنگی و همکاری ســپاه مابقی 
مجروحین در آسایشگاه تربیت بدنی 
سردشــت مداوا شــدند. با توجه به 
کمبــود آمبوالنس و خــودرو برای 
جابه جایی ایــن مجروحین آن ها را با 
دوچرخه به آن مکان می بردند و مداوا 

می کردند. 
چرا هیچ کس به فکر 

شیمیایی شدگان سردشت نیست؟
حاال اما با گذشت بیش از 3۰ سال از 
حادثه بمباران سردشت، هیچ مسئولی 
به فکر مصدومان و آســیب دیدگان 
نیســت. همان طور که در هیچ کس 
بــرای »زرده« کاری نکرد، منطقه ای 
که درســت چند روز بعد از سردشت 

یعنی 3۱ تیرماه بمباران شد.
در این بین با گذشــت 33 سال از 
این حادثه هنوز ابهاماتــی در تعداد 
جانبازان شــیمیایی این شهر وجود 
دارد. خطیب موقت تهران در ســال 
۱3۶۶ تعداد مصدومان شــیمیایی 
سردشــت را هشــت هزار و ۴۴ نفر 
معرفی کرده بود اما پس از گذشــت 
سه دهه و برگزاری چندین کمیسیون 

پزشــکی، به همت انجمــن دفاع از 
حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، 
یک هزار و ۶۰۰ نفر احــراز جانبازی 
شــدند که گفته می شود از این تعداد 
۴۰۰ نفر مصدومان شیمیایی ریوی 
و تنفســی هســتند. انجمن دفاع از 
حقوق مصدومان شیمیایی سردشت 
در سال ۱38۰ تشــکیل شد و خود 
را موظف دانســت تا بــه اعتراضات 
جانبازان در خصوص نحوه تشــکیل 
پرونده جانبازی آن ها رسیدگی کند. 
پس از آن مردم در سردشــت نسبت 
به تشــکیل پرونده به عنوان جانباز 
شــیمیایی اقدام کردند و تنها حدود 

۱۶۰۰ نفر شناسایی شدند.
با این حال کمیســیون پزشــکی 
شیمیایی شدگان سردشت از سال 9۴ 
متوقف شده است و شیمیایی شدگان 
این شهرها همچنان برای جانبازی و 
کمک هزینه گرفتــن داروها در حال 
دویــدن و رفتن به کمیســیون های 
پزشکی هســتند. داروها گران است 

و بسیاری از آن ها توان خرید ندارند. 
بــه گفته مردمــان ایــن منطقه 
اسپری ها و برخی داروهای استنشاقی 
بســیار ســخت پیدا می شــوند یا با 
هزینه های باالیی باید تهیه شــوند و 
این موضوع از توان مردم خارج است. 
از ســوی دیگر انبار مناســبی برای 

نگهداری داروها وجود ندارد. 
به گفتــه صالح عزیزپــور، رئیس 
انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی 
سردشــت بعد از بمباران شیمیایی 
سردشــت یک کلینیک تخصصی به 
مصدومان شــیمیایی اهدا شد و قرار 
بود این کلینیک مجهزترین کلینیک 
برای مصدومین شــیمیایی باشــد 

هرچند که این کلینیک ساخته شد اما 
به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.

 مظلومانی که به چشم 
مسئوالن نمی آیند

این موضوعات و ســایر مســائل و 
سختی های زندگی باعث شده است 
تا آن هایی که 33 ســال پیش بی گناه 
شیمیایی شده اند حاال با بدنی ضعیف 
و ریه هایی که توان نفس کشیدن هم 
ندارند کولبری کنند تا بتوانند زندگی 

خود و خانواده را تأمین کنند. 
به گفته عزیزپور وقتی سردشــت 
را با سایر شهرهای اطراف آن مقایسه 
می کنــم، می بینــم یــک درصد از 
امکانات عمرانی و رفاهــی که در آن 
شهرها وجود دارد در سردشت نیست 
برای مثــال درحالی که شــهرهای 
دیگر تبدیل به منطقــه آزاد تجاری 
شــدند، گمرک های سردشت بسته 
اســت و با وجود اینکه ۱۲۰ کیلومتر 
با عراق مرز مشــترک دارد همچنان 
مرزهایش بســته اســت و مردم آن 
مجبور هســتند برای امــرار معاش 
کولبری کنند، کشته شوند تا یک لقمه 
نان سر سفره شان ببرند و متأسفانه هر 
روز هم شاهد کشته شدن آن ها توسط 
نیروی انتظامی هستیم و همین چند 
روز پیش یکی از کول بران را از دست 
دادیم این درحالی است که اگر مرزها 
را باز کننــد و گمرک سردشــت به 
جریان بیفتــد، مردم دیگــر مجبور 
نیستند جان خود را به خطر بیندازند 

و کولبری کنند.
بر اســاس صحبت هــای رئیس 
انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی 
سردشــت از کولبــری مصدومیــن 
شــیمیایی،  مصدومین شــیمیایی 

دو دسته هســتند؛ یک عده افرادی 
هســتند که بنیاد شــهید آن ها را به 
عنوان جانباز پذیرفته اما عده دیگری 
هستند که نامشــان به عنوان جانباز 
قید نشده و مدعی مصدوم شیمیایی 
هستند اما واقعاً در آن حادثه مصدوم 
شدند حال یا مراجعه نکردند یا ازلحاظ 
پزشکی تائید نشــدند. همان طور که 
مبرهن است افراد شــامل دسته دوم 
هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کنند 
و مجبور هســتند داروهایشان را که 
اکثراً خارجی هم است، به صورت آزاد 
تهیه کنند و هیچ بیمه ای آن ها را تحت 
پوشــش قرار نمی دهد بنابراین بعضاً 
می بینیم کولبری می کنند و باوجود 
اینکه بســیار کار طاقت فرسایی ست 
اما مجبور هســتند با وجود بیماری 

کار کنند.
عزیزپــور ادامــه داد: در خصوص 
گروه اول که ۱۵۰۰ نفر هستند، ۴۵۰ 
نفر باالی ۲۵ درصد شناسایی شدند 
که حقوق دریافــت می کنند اما باقی 
آن ها که زیر ۲۵ درصد هستند، فقط  
خدمات عمومی درحد دفترچه بیمه 

استفاده می کنند.
هزینه  داروهای شیمیایی 

کمرشکن است
خبرها حکایت از این دارد که هزینه 
داروهای مصدومان شیمیایی بسیار 
باالست. آن هایی که جانباز شناخته 
شدند و از مزایای بنیاد شهید استفاده 
می کنند تقریباً وضعیت بهتری دارند 
و می توانند از طریــق بیمه داروهای 
ایرانی خود را تهیه کنند اما باقی افراد 
شناسایی نشــده باید تمام داروهای 
خود را آزاد تهیه کنند که گاهی مبلغ 
هرکدام از داروهــای آن ها  به ۵۰۰ یا 
۶۰۰ هزارتومان می رسد که این مبالغ 

برای افراد واقعاً کمرشکن است.
دولت موظف به حمایت از 

شیمیایی هاست
در آخر اما موضوعی که در این میان 
اهمیت دارد این است که افراد زیادی 
در بمباران سردشت شیمیایی شده اند 
و دولت موظف است به آن ها رسیدگی 
کند و حداقل کاری که می تواند بکند 
در دسترس قرار دادن داروها و بیمه ای 

برای گذران زندگی آن هاست. با این 
حال هریــک از ارگان هــای ذی ربط 
برای جانبــاز به حســاب آوردن این 
افراد مدارک زیــادی طلب می کنند 
در حالی که فردی که در آن ســال ها 
شــیمیایی شــده و حاال با مشکالت 
بسیاری مواجه اســت بعد از گذشت 
این همه سال مستندات از کجا بیاورد، 
خیلی ها برگه اعزام و مدارک داشتند 
که امروز آن ها را گم کرده اند و این افراد 
همچنان شناسایی نشده اند و مدارک 
هم ندارنــد.  دکتر فروتــن در کتاب 
»تجربیات جنگ های شیمیایی« که 
به بمباران شــیمیایی اشاره می کند. 
تعداد مصدومانی که ویزیت شده اند 
را 8۰۲۴ نفر اعــالم می کند. افرادی 
کــه آن روزهــا در معــرض بمباران 
شــیمیایی بودند، دچار بیماری های 
ثانویه مانند آسم هســتند که امروز 
دیگر مشــخص نمی شــود به دلیل 
استشمام آن گازهای شیمیایی بوده 
اســت و نمی توانند جانبازی شان را 

ثابت کنند.
می گفتند در بمب های شیمیایی 
ر سردشــت، گاز خردل با آرسنیک 
مخلوط شده و گازی را تشکیل داده اند 
که فرد پــس از استشــمام آن ناتوان 
می شــود و آثار آن تا صد ســال باقی 
می ماند. حاال شــاید فردی که در آن 
زمان در بمباران شیمیایی بوده، این 
گاز در آن زمان اثری بر او نداشــته اما 
در وجــود او مانده و  با افزایش ســن، 
گاز بر سیســتم بدن او اثر می گذارد، 
اما متأســفانه هیچ تحقیقاتی در این 
زمینه نشده است و حاال از کسانی که 
بعد از چند سال دچار مشکل شده اند 

مستندات می خواهند. 

شغلی که برخی مصدومان شیمیایی سردشت پیشه کرده اند
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مهدی شمس آبادی، دادستان زاهدان، نسبت 
به وقوع »فاجعه انسانی« در سیستان و بلوچستان 
هشــدار داد و خطاب به وزیر بهداشت گفت: در 
صورت رســیدگی نکردن »ســونامی مرگ از 
سیستان و بلوچستان به سراغ کل ایران می آید« 
او اشاره کرد آمار واقعی کرونا در این استان »چند 

برابر« آمار فعلی است.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تمامی 
اســتان به لحاظ رنگ بنــدی در وضعیت قرمز 
کرونایی قــرار گرفته و در این شــرایط تمامی 

ترددهای جاده ای ممنوع است.
علیرضا شهرکی اظهارکرد: مردم در روزهای 
تعطیل سیستان و بلوچســتان در نهم و ۱۰ تیر 
به منظور جلوگیری از شــیوع گسترده تر کرونا 
در خانه بمانند زیرا در غیــر این صورت و با عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی آمارها و شرایط 

نگران کننده ی در  این استان رقم خواهد خورد.

او با بیان اینکه تمامی پروتکل های ابالغ شده 
در شهرهای قرمز مانند محدودیت تردد، خروج 
و ورود به این شهرها و محدودیت فعالیت مشاغل 

وجود دارد تأکید کرد: در شهرهای وضعیت قرمز 
مشاغل گروه۲، سه و چهار و در شهرها نارنجی 

مشاغل گروه سه و چهار تعطیل است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
سیستان و بلوچستان ادامه: توصیه به همگان این 
است که رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته 
باشــند در غیر این صورت با هماهنگی دستگاه 
قضایی و نظارتی اقدام به پلمب واحدهای نظارتی 

هم خواهد شد.
تهران وارد پیک پنجم می شود

اما وضعیــت تهران هم خوب نیســت. حاال 
دیگر تهران هم قرمز شــده است. معاون درمان 
ستاد کرونای اســتان تهران با اشاره به افزایش 
بار بیماری کرونا در پایتخت، گفــت: اگر روند 
افزایشــی به همین شــکل تا هفته آینده ادامه 

داشته باشد، تهران قرمز خواهد شد.
دکتر نادر توکلی دربــاره وضعیت بیماری 
کرونا در اســتان تهران، گفت: تا پیش از هفته 
اخیر روند سینوسی و ثابتی داشتیم اما در طول 
یک هفته اخیر ۱۰ درصد افزایش موارد بستری 
و ســرپایی را شاهد هســتیم و البته مرگ ومیر 
به صورت تأخیری تغییر خواهد کرد. با این اوصاف 
می توان رسماً اعالم کرد که یک هفته است که 

وارد موج پنجم کرونا شده ایم.
تابستان هم مزید بر علت شده است

او افزود: خــود مرکز تهران هنــوز نارنجی 

اســت اما چند شهرســتان اطراف تهران قرمز 
شدند. اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته 
 آینده ادامه داشته باشــد، خود تهران نیز قرمز

 خواهد شد.
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران درباره 
علت افزایش بار بیماری در تهران، تصریح کرد: 
بخشی به علت رفتار ویروس جهش یافته و بخش 
دیگر به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
است؛ زیرا در فصل گرما قرار داریم و رعایت نکات 
بهداشتی ازجمله ماســک زدن و رعایت تهویه 
صحیح برای افراد سخت تر می شود و این موارد 

خود عاملی برای افزایش بار بیماری است.
درگیری بیشتر جوانان با ویروس دلتا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
هم گفته است ویروس جهش یافته دلتا از جنوب 
کشور به سمت مرکز و شــمال درحرکت است 
بنابراین مردم باید به صورت جدی پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
پرویز قزلباش ظهر دیروز اظهار کرد: ویروس 
جهش یافته دلتا از جنوب کشور به سمت مرکز و 
شمال درحرکت بوده و قدرت واگیری باالتری 
دارد و افراد به خصوص جوانان را زودتر و بیشتر 

درگیر خود می کند.

دادستان زاهدان، نسبت به وقوع »فاجعه انسانی« در منطقه هشدار داد

سیستان و بلوچستان در وضعیت بحرانی کرونا

آن هایی که 33 سال 
پیش بی گناه در سردشت 

شیمیایی شدند حاال با 
بدنی ضعیف و ریه هایی که 
توان نفس کشیدن ندارد؛ 

ناگزیرند برای تأمین زندگی 
خانواده کولبری کنند
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