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آتش دوباره در منطقه بوزین و 
مرخیل پاوه شعله ور شد

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
محیط زیســت پاوه، از 
شعله ور شــدن دوباره 
آتــش از ســاعت یک 
بامداد دیروز در منطقه 

حفاظت شده »بوزین و مرخیل« این شهرستان خبر 
داد. به ایلنا، محمد اخگر زاده بابیان اینکه آتش سوزی 
همچنان ادامه دارد،گفت: حوالی ســاعت ۱۷ عصر 
شنبه و برای چندمین بار آتش سوزی بوزین و مرخیل 
خاموش شــد که متأســفانه باوجود مراقبت های 
به عمل آمده دوباره شاهد آتش سوزی شدیم. او بیان 
کرد: طبق برآوردهای انجام شده در آتش سوزی های 
روزهای گذشته منطقه بوزین و مرخیل ۳۲۰ هکتار 
از مراتع و جنگل ها در آتش سوخت و تاکنون برآورد 
دقیقی از میزان آتش سوزی و خسارت وارده به طبیعت 

و حیات وحش بوزین مرخیل به عمل نیامده است.
    

وضعیت گرمخانه ها همچنان 
قرمز است

سرپرست سازمان 
رفــاه ، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی  
شهرداری تهران گفت: 
اکنون چالش جدی ما 

مســئله تأمین منابع برای نگهــداری مراجعان و 
سطح مناسب ارائه خدمات در گرمخانه ها است. به 
گزارش ایلنا، سید مالک حسینی در خصوص رعایت 
نکات بهداشتی در گرمخانه های پایتخت با توجه به 
افزایش آمار ابتال به کرونا اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در گرمخانه ها با گروه های آســیب پذیری مواجه 
هستیم، درنتیجه باید تالش برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی منظم و بدون اخالل ادامه داشته باشد. او در 
ادامه گفت: اگرچه حساسیت عمومی جامعه نسبت 
به کرونا فروکش کرد،  اما در گرمخانه ها هنوز ازنظر ما 
وضعیت قرمز است و هیچ یک از پروتکل هایی که از 
روزهای اول اجرا شد، تغییر پیدا نکرده است، اما در 
واقعیت بخشی از مسئله روانی است و وقتی در سطح 
جامعه مردم کمتر از ماسک اســتفاده می کنند و 
موارد بهداشتی را رعایت نمی  کنند، ممکن است این 

حساسیت عمومی کم شود.
    

ضرورت جلوگیری فوری از 
فعالیت صنایع آالینده در شهر

رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست و 
خدمات شهری شورای 
اسالمی شــهر تهران 
گفت: شهرداری تهران 

باید به سرعت جهت انتقال صنایع آالینده به خارج 
از شــهر اقدام کند. به گزارش مهر، زهرا صدراعظم 
نوری با اشــاره به حادثه انفجار و آتش ســوزی در 
یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع بیان کرد: با گذر 
از برخی محالت شهر مشــاغلی چون تعمیرگاه، 
فروشگاه های مواد شیمیایی، فروش کپسول های 
گاز و صنوف پرخطر قابل مشاهده هستند که برای 
بسیاری از آن ها در آئین نامه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ضوابط استقرار و یا انتقال از پهنه های 
نامتجانس لحاظ شده است. او ادامه داد: ازاین رو از 
شهرداری تهران می خواهم با تأکید ویژه از طریق 
شهرداری های مناطق و شرکت ساماندهی صنایع 
و مشاغل در اجرای تکالیف قانونی، ضمن برخورد 
با فعالیت های غیرمجاز و اجــرای احکام صادره به 
استناد بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، نسبت 
به برنامه ریزی منسجم برای ســاماندهی و انتقال 

کانون های مزاحم نیز توجه جدی کند.
    

تأمین اجتماعی تماس تلفنی 
نمی گیرد،  مراقب کاله برداران باشید

ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــا صدور 
اطالعیــه ای بــار دیگر 
و  ن  بیمه شــدگا ز  ا
بازنشســتگان سازمان 

تأمین اجتماعی خواست توجه داشته باشند که هر نوع 
تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان 
شرکت هایی با عنوان همکاران سازمان تأمین اجتماعی 
به منازل و تقاضای وجه برای ارائه هر نوع خدمتی قطعاً 
کاله برداری است و هرگز از ســوی این سازمان انجام 
نمی شود. به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: 
عدم نیاز به تمدید اعتبار دفترچه های تأمین اجتماعی 
نیز به هیچ عنوان منجر به دریافت وجه از بیمه شدگان و 
بازنشستگان نخواهد شد و روش های شش گانه استعالم 
غیرحضوری اعتبار دفترچه ها به منظور تسهیل امور 
بیمه شدگان طراحی شــده است که ســه روش آن 
اینترنتی و سه روش نیز غیر اینترنتی است و همه این 

روش ها در حال حاضر در دسترس بیمه شدگان است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

زندگی در خوزستان پر از سختی و 
مشقت است. از گرمای هوا و محرومیت 
که بگذریم، نه هوایی دارد که بتوان در آن 
راحت تنفس کرد و نه آبی که در تابستان 
مرهم گرما شود. در تمام این سال ها هر 
بار که رئیس جمهور یا مسئوالن رده باال 
عوض شــده اند، قول داده اند مشکالت 
مردم این استان را حل کنند اما هر کسی 
بر سر کار آمد تنها وعده داد و هیچ کس به 

قول هایش عمل نکرد. 
پیش بینی وعده های »آب«ی

کمی به عقــب برگردیــم. روز ۱۷ 
خرداد ۱۳84 محمــود احمدی نژاد در 
سفر انتخاباتی اش به آبادان چنین گفت: 
»فقرزدایی از جنگ مشکل تر نیست. با 
این پشتوانه عظیم مردمي و با این قدرت، 
اکنون در حل مسئله ساده اي مثل تأمین 
آب و فاضالب یک شهر مرزي که گردن 
همه مردم ما حق دارد، هفده سال است 
درمانده شــده ایم.« یک ماه بعدازآن، 
احمدی نژاد رئیس جمهور شد و در دولت 
اول او طرحی به نام »طرح آب رســانی 
غدیر« تصویب شد که قرار بود به سرعت 
مشکل را برطرف کند. عملیات اجرایی 
پروژه ۲۶ آذر 8۷ با حضور احمدی نژاد 
آغاز شد و قرار بود کل پروژه در پنج سال و 
تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد و 
آب شرب حدود پنج میلیون نفر را تأمین 
کند. عالوه بر آب رســانی به ۲۵ شهر و 
بیش از ۱۶۰۰ روســتا، هدف دیگر این 
طرح جلوگیــری از ورود پســاب های 
شهری و صنعتی ۱۲ شهر و بیش از هزار 

و ۲۰۰ روستا به آب کرخه و کارون بود.
مجید نامجو وزیر نیروی دولت نهم، 
۱۵ اردیبهشــت 8۹ گفت پروژه  غدیر 
به صورت ضربتی اجرا می شــود و ۶۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته. هرچند 
او اشــاره نکرد این ۶۰ درصد شامل چه 
بخش هایی اســت اما وعده داد که در 
سالروز آزادسازی خرمشهر این طرح به 
دست احمدی نژاد افتتاح خواهد شد که 
همین طور هم شد. این بهره برداری هم 
مانند برخی موارد دیگر بیشتر نمادین 
بود و سه ماه بعد در آبادان یک »مراسم 
بهره برداری از فاز نخست« مجدداً برگزار 
شد و درنهایت در هشــت سال کابینه 
احمدی نژاد، علی رغم وعده ها و تبلیغات 
بسیاری که دولت می کرد، این »مسئله 
ساده« حل نشــد و برای دولت روحانی 
مانــد. درواقع، روزی کــه احمدی نژاد 
از دولــت خداحافظی می کــرد، این 

درماندگی ۲۵ ساله شده بود!
یک ســال بعد از تشــکیل دولت 
روحانی، چیت چیان وزیر نیرو پیشرفت 
پروژه را تا ســال ۱۳۹4 تنها ۱۵ درصد 
عنوان کــرد و گفت پیشــرفت کار در 
دولت روحانی )تا آبان ۹۵( به ۲۹ درصد 

رسیده است.
از »آب شکالتی« تا وضعیت 

ناهنجار فاضالب
در طول دولت حسن روحانی بازهم 
نه تنها این مســئله الینحل ماند بلکه 
مشکالت جدیدی برای مردم این منطقه 
ایجاد کرد. تابستان هرسال اکثر مناطق 
اهواز دچار بی آبی می شــدند و از سوی 
دیگر فاضالب هم در کوچه و خیابان ها 
سرازیر می شد! نتیجه تالش های چهار 
ســال اول دولت روحانی را شــریعتی 

استاندار خوزســتان در اسفندماه ۹۶ 
اعالم کــرد: کل آب موردنیــاز اهواز تا 
تیرماه ۹۷ از طرح آب رسانی غدیر تأمین 
می شــود. اما اردیبهشت ۹۷ خبر »آب 
شکالتی« که در خوزستان تازگی هم 
نداشت همه جا پیچید و افکار عمومی 
را در سراسر کشور از طریق شبکه های 
اجتماعی برای تحقــق مطالبه ی آب 

شرب سالم، هم صدا کرد.
فروردین سال گذشــته هم زمان با 
افزایش دبی رودخانه کارون، فاضالب 
چندین نقطه از اهواز بــه خیابان های 
شهر بازگشت که عالوه بر اخالل در عبور 
و مرور خودروها ســبب بروز مشکالت 
بهداشتی بسیاری نیز شد. این امر باعث 
برکناری  مدیرعامل آب و فاضالب اهواز 
شد. اما با این برکناری هم چیزی تغییر 
نکرد. در تابستان همان سال اعتراضات 
ســاکنان کوی مدرس اهواز نسبت به 
وضعیت ناهنجــار فاضالب، قطعی آب 
و مســائل بهداشتی که ســالمت آنان 
را به خطر انداخته بود، خبرســاز شد و 
رئیس کل دادگســتری خوزســتان با 
دستور ویژه ای دادستان عمومی و انقالب 
اهواز را مسئول رسیدگی به مسئله آب و 

فاضالب این منطقه اهواز کرد.
دوازده سال سکوت مردم غیزانیه

چند وقتی می شــود که خبرهای 
مربوط بــه غیزانیــه، منطقــه ای در 
خوزستان را شــنیده ایم. منطقه ای که 
در چند ماه اخیر به واسطه اعتراضاتشان 
به نبود آب بر سر زبان ها افتاده اند. سوم 
خردادماه بود که صدای اعتراض مردم 
غیزانیه به شرایط بی آبی بیشتر از همیشه 
به گوش رسید و تعدادی از اهالی منطقه 
جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه را بستند 

و به این وضعیت اعتراض کردند. مردم 
منطقه خواســته ای جز آب آشامیدنی 
نداشــتند. این در حالی است که برخی 
از مردم به کیفیت پایین آب شــرب در 
این منطقه اعتراض کردند به طوری که 
ساکنان منطقه غیزانیه می گویند باوجود 
هوای گرم بخصــوص در اهواز کیفیت 
آب آشــامیدنی در این منطقه زیر صفر 
است تاجایی که اگر آبی در لوله باشد که 
بتوانیم از آن مصرف کنیم، کیفیتش زیر 

صفر است و بو می دهد.
به گفته مسئوالن مشکل آب غیزانیه 
۱۲ سال شنیده نشده اســت. تا اینکه 
در ســال ۱۳۹۵ در پی بازدید استاندار 
از منطقه غیزانیه مقرر شد طرح جدید 
آب رسانی در دو فاز از شیبان تا صفیره 
و از صفیره تا پایان سال ۹۵ مورد افتتاح 
قرار گیرد. وعده ای که تا ۱۳۹۹ آبی از آن 

برای مردم منطقه گرم نشد!
حمل آب بــا تانکر هــا و خرید آب 
آشــامیدنی راهکاری اســت که مردم 
منطقه برای فائق شــدن بر مشــکل 
بی آبی و سیراب کردن احشام خود در 

پــی گرفته اند. این در حالی اســت که 
دستگاه های مانند جهاد کشاورزی به 
گفته مســئوالن محلی از وظیفه خود 
در تأمین آب موردنیاز دام ها شانه خالی 
کرده است. منطقه ای که استعداد های 

باالی در پرورش دام دارد.
چندی پیش قاسم تقی زاده خامسی 
معاون وزیر نیرو با اشــاره به اینکه طرح 
آب رسانی به روستا های بخش غیزانیه 
اهواز از سه سال پیش در حال اجرا است، 
افزود: »تاکنون حدود 4۵ میلیارد تومان 
برای این طرح هزینه شــده است و یک 
خط ۲۵ کیلومتری و یک ایستگاه فشار 
هم دارد و قرار است در پایان خرداد، این 
کار به نتیجه برسد.« حاال اما حدود ۱۰ 
روز از پایان خرداد گذشــته و خبری از 

بهبود شرایط منتشر نشده است. 
 اعتراض مردم »ام  تمیر« 

برای آب شرب
وعده هــای پــوچ و توخالی تمامی 
ندارد. آب در خوزستان تبدیل به کیمیا 
شده است و هرروز صدای مردم منطقه 
جدیدی بلند می شود. چند شب پیش 
هم باز گروهی از مردم به بی کیفیتی آب 

اعتراض کردند. 
به گــزارش خبرگزاری هــا، مردم 
روستای »ام  تمیر« اهواز شامگاه جمعه 
به دلیل قطع مکرر و طوالنی آب، ضمن 
برگزاری تجمــع اعتراضی جاده قدیم 
اهواز- خرمشهر را برای ساعاتی مسدود 
کردند. مردم روستای ام  تمیر اهواز که 
مدت هاست با مشــکالت کمبود آب و 
قطع مکرر آن مواجه هستند در جریان 
تجمع اعتراضی شامگاه جمعه خود با 
قطع چند درخت و آتش زدن آن ها در 
میان جاده قدیم اهواز خرمشــهر، جلو 

عبور و مرور خودروها را گرفتند.
پس از مسدود شدن جاده به دست 
مردم معترض، یگان هایــی از نیروی 
انتظامی به منطقه اعزام شدند اما به گفته 
منابع محلی با وعده فرمانداری اهواز به 
مردم معترض مبنی بر حل مشکل آب 
روســتای ام  تمیر اهواز و با پادرمیانی و 
درخواست مقام های بخشداری اهواز، 
مردم معترض پس از ساعاتی جاده قدیم 
اهواز خرمشهر را بازگشــایی کرده و به 

تجمع خود پایان دادند.
به گفتــه منابع محلــی، مقام های 
فرمانداری اهواز بــه مردم معترض این 
روستا وعده دادند که برای حل دائمی 
مشکل بی آبی این روســتا، مذاکراتی 
با مســئوالن شــرکت آب و فاضالب 

روستایی خوزستان انجام دهند.
علی بلمچی، بخشدار بخش مرکزی 
اهواز، در رابطه با ایــن تجمع گفت که 
بالفاصله پس از اطــالع  از تجمع مردم 
روستای ام تمیر همراه قائم مقام شرکت 
آبفای خوزستان در محل حاضر شدیم و 
از نزدیک در جریان مشکل قرار گرفتیم.

بلمچی گفته اســت که پس ازاین 
تجمع مشــکل قطعی آب در روستای 
ام تمیر حل شــد و اکنون اهالی مشکل 

آب ندارند و آب وصل شــده اســت، اما 
توضیحی درباره قطع مکرر آب شــرب 

این روستای اهواز نداد.
بخشدار بخش مرکزی اهواز دلیل 
قطع آب را شکسته شدن لوله به دلیل 
انجام الیروبی زهکش از ســوی یکی از 
کشــاورزان عنوان کرد و گفت که این 
الیروبی ناخودآگاه ســبب شکستگی 

لوله آب شده بود.
بلمچی همچنین قطعی آب روستای 
ام تمیر را مقطعی عنــوان کرد و گفت 
که برای اینکه آب قطع نشــود یکی از 
پمپ های انتقــال آب از رودخانه را نیز 
تغییر دادیم و لولــه را نیز عوض کردیم. 
این در حالی اســت که مردم روستا در 
جریان تجمع خــود گفتند که به قطع 
مکــرر و طوالنی مدت آب این روســتا 

اعتراض دارند. 
کیفیت نامناسب آب آشامیدنی در 

بخش هایی وسیع از خوزستان
نقاط مختلفــی در خوزســتان 
درگیر مشکل آب شرب هستند و این 
مشــکالت به ویژه در روستاها بسیار 
بیشتر است به شــکلی که بر اساس 
گــزارش آبفای خوزســتان، بیش از 
۷۰۰ روستا مشکل آب دارند. صدها 
روستا در استان خوزستان با مشکالت 
بی آبی و فقدان سیســتم آب رسانی 
درگیرنــد و این در حالی اســت که 
کیفیت نامناســب و غیراســتاندارد 
آب آشامیدنی بســیاری از شهرهای 
استان خوزستان ازجمله اهواز، آبادان 
و خرمشهر نیز طی ســال های اخیر 
همواره مــورد اعتراض مــردم این 

شهرها بوده است.
مســئوالن معترف اند از شــمال 
خوزســتان تا جنوب اســتان شاهد 
مشــکالت فراوانی در بحث آب شرب 
هســتیم و دولت و مســئوالن استانی 
باید بیش ازپیش به مســئله آب شرب 
خوزســتان رســیدگی کنند. نقاطی 
در خوزســتان وجود دارد کــه با اندک 
هزینه ای می توان ازنظر کمی و کیفی 
آب موردنیاز آن ها را تأمین کرد و انتظار 
می رود شرکت آبفای خوزستان نسبت 
به این کار ارزشمند اقدام کند تا بخشی 
از مشکالت مردم خوزستان در برخی از 

مناطق مرتفع شود.

مناطقی وسیع و بیش از 700 روستا در خوزستان همچنان مشکل آب دارند

استمرار وعده های استوار بر »آب«

خبر

رئیس جمهور روز گذشــته با بیــان اینکه 
استفاده از ماســک از ۱۵ تیر در اماکن عمومی 
الزامی خواهد شــد، اضافه کرد: اســتان های با 
وضعیت قرمز باید این الزام را به صورت ویژه در 

دستور کار قرار دهند.
حسن روحانی، با قدردانی از تالش های کادر 
درمانی و بهداشتی کشور، مسئوالن بخش های 
مرتبط با مقابله با کرونا و به ویژه همراهی مردم 
در مرحله اول مقابله با ایــن بیماری اظهار کرد: 
در حال ورود به مرحله دیگری از مقابله با کرونا 
هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر کرده است 
و بایــد در کنار تدوین دســتورالعمل های الزم 
درباره مناطق و اماکنی که استفاده از ماسک در 
آن ها الزامی است، تدابیر الزم برای تهیه سهل و 

ارزان ماسک نیز اندیشیده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکــه مردم با رعایت 
اصول بهداشتی نشان داده اند که برای سالمت 
خود و جامعه ارزش و اهمیــت قائل اند، اضافه 
کرد: مسئوالن کمیته های امنیتی-اجتماعی 

و اقتصادی و همچنین بهداشــتی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا دستورالعمل های مربوط به اینکه 
استفاده از ماسک در چه مناطقی از کشور و یا در 
چه اماکنی اجباری خواهد شد، تهیه کرده اند که 
در صورت تصویب در جلسه ستاد ملی مقابله با 

کرونا ابالغ و اعالم خواهد شد.
روز گذشته معاون کل وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز از اجباری شدن ماسک در 
مکان های عمومی از هفته آینده خبر داد و گفت 
به کسانی که از ماسک استفاده نکنند، خدمات 

ارائه نمی شود.
ایرج حریرچی، با اشــاره به امــکان اعمال 
دوباره محدودیت در شهرهای با وضعیت قرمز 
اظهار کرد: استفاده از ماسک و نیز رعایت فاصله 
اجتماعی نقش مهم و پیشگیرانه ای در کاهش 

آمار مبتالیان به ویروس کرونا دارد.
کرونا هر روز عجیب تر می شود

بر اســاس اظهارات گویا با ویروس عجیب و 
پیچیده ای طرف هســتیم و این ویروس هر آن 
در حال تغییر است و برخی موارد که اعالم شده 
بود در جلوگیری از شیوع آن مؤثر است، ممکن 
است در آینده مشخص شــود که تأثیری ندارد. 

برای مثال روزی گفته می شــد که این بیماری 
تنها دستگاه تنفسی را درگیر می کند، اما امروز 
مشخص شــده که همه دســتگاه های بدن را 
می تواند درگیر کنــد. بی تردید اگر بگوییم این 
ویروس روزبــه روز پیچیده تر می شــود اغراق 

نکرده ایم.
تعطیلی دوباره برخی مکان ها

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در بررســی  های اخیر مشخص شده 
اســت در مراکز خرید عمومی مانند پاساژها، 
مطب ها، داروخانه  ها و آزمایشگاه ها بهداشت 
فردی و فاصله گــذاری اجتماعی به میزان کم 
رعایت شده است. ما به اصناف تذکر می دهیم 
و درخواست داریم تا این موارد را حتماً رعایت 
کنند و همچنین از نظام پزشــکی درخواست 
می کنیم تا به مطب ها تذکــر قاطع بدهند و ما 
مجبور نباشــیم از اقدامات قانونی الزم در این 

زمینه استفاده کنیم.
به گفته او با اختیارات اســتانی تدابیر بسیار 
خوبی انجام شده اســت و مراکز آموزش علمی، 
حوزه های علمیه، کتابخانه ها، مهدهای کودک، 
استخرهای سرپوشیده، مساجد، قهوه خانه ها و 

سایر مراکز تفریحی از پنجشنبه هفته گذشته به 
مدت دو هفته تعطیل شده است.

آخرین آمار کرونا در کشور
 دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
تعداد زیادی بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور 
خبر داد. دکتر الری گفت: از روز شــنبه تا ظهر 
یکشــنبه 8 تیــر ۱۳۹۹ بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دو هزار و 48۹ بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱۹ در کشــور شناســایی شد 

که یک هــزار و 4۰۶ مورد بســتری شــدند. با 
این حســاب مجموع بیمــاران کووید-۱۹ در 
 کشــور بــه ۲۲۲ هــزار و ۶۶۹ نفــر رســید. 
به گفته الری در طول بازه زمانی ذکرشده، ۱44 
بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۱۰ هزار 
و ۵۰8 نفر رســید و ۲ هزار و ۹4۶ نفر از بیماران 
مبتالبه کوویــد-۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. او در آخر بیان 
کرد: استان های خوزستان، کردستان، آذربایجان 
غربی، هرمزگان و کرمانشــاه در وضعیت قرمز 
و استان های بوشــهر، ایالم، آذربایجان شرقی و 

خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.

روحانی در جلسه ستاد کرونا خبر داد؛

اجباری شدن ماسک از 15 تیر در اماکن عمومی

فروردین سال گذشته 
هم زمان با افزایش دبی 

رودخانه کارون، فاضالب 
چندین نقطه از اهواز به 

خیابان های شهر بازگشت 
که عالوه بر اخالل در عبور 

و مرور خودروها سبب 
بروز مشکالت بهداشتی 

بسیاری نیز شد و به 
برکناری  مدیرعامل آب و 

فاضالب اهوازانجامید

مردم روستای »ام  تمیر« 
اهواز که مدت هاست با 

مشکالت کمبود آب و قطع 
مکرر آن مواجه هستند، 

شامگاه جمعه به دلیل قطع 
مکرر و طوالنی آب، ضمن 
برگزاری تجمع اعتراضی 

جاده قدیم اهواز- 
خرمشهر را برای ساعاتی 

مسدود کردند 
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