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 هشدار نسبت به قطع آب 
مشترکان پرمصرف در تهران

مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان 
تهران هشــدار داده 
است: اگر مشترکان 
بــد مصــرف روند 

مصرف خود را اصالح نکنند در مرداد ماه روزانه ۴ 
تا ۵ ساعت آب این مشترکین خانگی قطع خواهد 
شد. به گزارش تســنیم، محمدرضا بختیاری با 
بیان اینکه استان تهران به وضعیت نارنجی یعنی 
هشدار کم آبی رسیده اســت، گفت: هم اکنون 
برای ۱۷۰ هزار مشترک بدمصرف تهرانی که تا 
۳۰ مترمکعب آب در ماه مصرف کرده اند یعنی 
)دوبرابر الگوی مصرف( هشدار قطعی آب صادر 
شده است که اگر روند مصرف خود را اصالح نکنند 
در مرداد ماه روزانه ۴ تا ۵ ساعت آب این مشترکین 

خانگی قطع خواهد شد.
    

 کمبود شدید خون 
در سیستان و بلوچستان

مدیــرکل انتقال 
خــون سیســتان و 
بلوچســتان گفت: 
و  ن   سیســتا ر  د
بلوچســتان حتــی 

امکان پاســخگویی به متقاضیان خون حتی 
برای یک روز آن هم در شــرایط عادی وجود 
ندارد و بیماران تاالسمی به دلیل کمبود خون 
در نوبت تزریق خون قرار دارند که این موضوع 
می تواند ســالمت آنان را به خطربیندازد. به 
گزارش ایرنا، سهیال خسروی گفت: با توجه به 
بحران کرونا در سیستان و بلوچستان و افزایش 
تعداد مرگ و میر و مــوارد ابتال، میزان ذخایر 

خونی استان به شدت کاهش یافته است.
    

 ۳ برابر شدن فرونشست  زمین
 در تهران 

مدیــرکل دفتر 
بررســی مخاطرات 
و  ســی  مین شنا ز
یســت محیطی  ز
زمان زمیــن  ســا

 شناسی و اکتشــافات  معدنی کشــور گفت: 
مطالعات ما نشــان می دهد ســطح درگیری 
زمین پیرامــون جنوب غرب شــهر تهران با 
پدیده فرونشست طی یک دهه گذشته تقرییا 
۲ تا ۳ برابر شده اســت. به گزارش ایسنا، رضا 
شهبازی گفت: فرونشست زمین ارتباط بسیار 
مســتقیمی با بهره بــرداری از منابع آب های 

زیرزمینی دارد.
    

استاندار تهران:
 رستوران ها عامل اصلی انتقال 

بیماری هستند 
اســتاندار تهران 
گفت: رســتوران ها 
عامل اصلــی انتقال 
بیماری هســتند و 
بایــد در فعالیت این 

اصناف نظارت شــود.  بــه گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، انوشــیروان محســنی بندپی، 
افزود: تمام اصناف و ادارات موظف هســتند 
که به دستور ســتاد مقابله با کرونا توجه کرده 
و پروتکل ها و ظرفیت حداکثر ۵۰درصدی را 
رعایت کنند. وی افزود: رستوران ها عامل اصلی 
انتقال بیماری هستند پس بنابراین در فعالیت 
این اصناف باید نظارت شود و همه موارد باید 
رعایت شود. بندپی در ادامه گفت: هر کالس و 
هر جمع بیشتر از۱۵ نفری تعطیل است؛ و هر 
اظهارنظری در مورد ایــن قضیه که مدیریت 
کرونا ضعیف اســت کامال غیرمنطقی است، 

چون آمار و ارقام چیز دیگری نشان می دهد.
    

 ارسال پیامک واکسن 
به افراد فوت شده 

گفته می شــود 
برخــی از متوفیان 
ســالیان گذشته از 
طریــق پیامــک به 
مراکز واکسیناسیون 

دعوت شده اند. به گزارش میزان، در این راستا 
ســیف اله ابوترابی، سخنگوی ســازمان ثبت 
احوال کشــور گفت: وزارت بهداشــت بانک 
اطالعاتی خودش را دارد. اگر چه از طریق ثبت 
احوال بانک اطالعاتی هویتی افراد را در اختیار 
دارد، اما به نظر می رســد با توجه به مشکل به 

وجود آمده از آن استفاده نمی کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهای گرمی که خاموشی های 
برق اغلب نقاط کشــور، مردم را درگیر 
و عصبانی و هشــدارهای مداوم قطعی 
احتمالی آب، آنها را نگران کرده است؛ 
مردم خوزســتان در رنجــی مضاعف 
روزگار را ســپری میکنند. آنها در کنار 
قطعیهای طوالنی مدت برق، چندی 
اســت که باید قطعــی آب را هم تاب 

بیاورند.
دیروز دمای هوای بیشتر شهرهای 
خوزستان در حالی به نزدیک ۵۰ درجه 
رسید که برخی شهروندان این استان 
در ساعات اوج گرما و البته خطر شیوع 
ویروس کرونای دلتا، در صفهای طوالنی 

آب بودند.
هفته گذشته در حالی گزارشهایی از 
خشک شدن کامل تاالب هورالعظیم و 
رودخانه های کرخه و زهره، دو رود پرآب 
در خوزستان در شــبکه های مجازی 
منتشر شــد که تصاویری تلف شدن 
هزاران ماهی بر اثر کمبــود آب در این 
رودخانهها نشان می داد که این استان، 
مرز هشدار را رد کرده و به فاجعه نشسته 
اســت. کم آبی که خیلــی زود دامان 
شــهروندان این مناطق را هم گرفت و 
میتوان پیشــبینی کرد که سایر نقاط 

کشور را نیز درنوردد.
 شرایط سخت هویزه
 و دشت آزادگان 

در همین باره دیروز قاسم ساعدی، 
نماینده شهر دشت   آزادگان در مجلس 

شــورای اسالمی با اشــاره به وضعیت 
نابسامان دسترسی به آب آشامیدنی در 
اغلب شهرهای استان خوزستان به ویژه 
هویزه و دشت آزادگان، وضعیت را »بدتر 
از کرونا و فاجعه« توصیف کرد و به ایرنا 
گفت: »در بســیاری از روستاها حتی 
امکان پمپاژ آب به دلیل خشک شدن 

رودخانه ها وجود ندارد«.
نماینده مردم دشــت آزادگان در 
مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو و 
سازمان محیط زیست گفت: »امسال 
تنش آبی همه خوزستان را دربرگرفته و 
وضعیت تاالب هورالعظیم به عنوان یکی 
از هولناک ترین فجایع زیست محیطی 

در تاریخ است«.
به گفتــه وی وزارت نیــرو وظایف 
اولیه خود را در قبــال طبیعت و تامین 
حق آبه های زیســت محیطی، انجام 

نمی دهد.
نماینده دشت آزادگان در مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: »برخی 
رودخانه های خوزستان خشک شده اند 
و کودکان در این رودخانه ها فوتبال بازی 
می کنند. رودخانه جراحی توسط وزارت 
نیرو کامال خشک شده و کارون با آن همه 
عظمت به یک نهر کوچک تبدیل شده 
است. رودخانه کرخه که از طوالنی ترین 
رودخانه های کشور است نیز متاسفانه 

وضعیت خوبی ندارد«.
ساعدی با بیان اینکه وزیر نیرو باید 
نســبت به وضعیت به وجــود آمده در 
خوزســتان برای رودخانه ها و تاالب ها 
پاسخگوی مردم باشد، افزود: »وزارت 
نیرو موظف اســت که حق آبه شــرب 
انسانی، حق آبه های زیست محیطی و 

حق آبه مورد نیاز کشاورزان و دامداران 
را تامین کند«.

وی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: 
»آقای کالنتری در جای خود جا خشک 
کرده و هیچ کاری برای هورالعظیم انجام 

نداده است«.
ســاعدی افزود: »دولت و نهادهای 
نظارتی باید مچ مسببان اصلی خشک 
شــدن تاالب هورالعظیــم را بگیرند. 
نهادهای نظارتی باید در بحث مدیریت 
آب کشــور ورود کنند و مدیریت های 
این حوزه را بر اســاس آمــار، ارزیابی و 
آسیب شناســی کنند تا متوجه شوند 
که پشت این قضایای مدیریت آبی، چه 

مساله ای وجود دارد«.
وی گفــت: »مــردم خوزســتان 
در وضعیتــی به مراتــب خطرناک تر 
از وضعیــت کرونایی قــرار دارند، زیرا 
تامین آب مورد نیاز آن ها به خطر افتاده 
است. تاسیسات آبرسانی در بسیاری از 
روستاهای خوزستان به دلیل خشک 
شدن رودخانه ها حتی دیگر امکان پمپاژ 
آب را ندارند و مردم بالتکلیف مانده اند«.

تنش آبی در خوزستان 
کارون پرآب تریــن، بزرگ ترین و 
طوالنی ترین رودخانه ایــران با ۹۵۰ 
کیلومتر طول این روزها وضعیت بدی 
دارد. این رود که در شرایط عادی ۵۶۰ 
مترمکعب بر ثانیه دبی آب آن اســت، 
طبق اعــالم وزارت نیرو دبــی آب آن، 
امسال ۲۶۰ درصد کاهش یافته و سبب 
خشکیدگی بخش هایی از این رودخانه 

پرآب شده است.
این تنها سرنوشــت کارون نیست، 

بلکه ۴ رود بزرگ دیگر این اســتان هم 
با مشکل کم آبی شــدید روبروست و 
همین موضوع تنش را از سطح طبیعت 
به روســتاها و از روســتاها به شهرها 
کشانده اســت. به طوری که ۲۰ شهر و 
۷۳۰روستای این استان از بی آبی رنج 
می برند. در همین باره قاسم سلیمانی 
دشتکی، استاندار خوزستان نیز چندی 
پیش با اشاره به اینکه آب شرب و امکانات 
زیرســاختی از نیازهای ضروری این 
اســتان اســت گفت: »۷۳۰ روستا در 
استان خوزســتان به آب شرب سالم 

دسترسی ندارند«.
دشــتکی افزود: »در خوزســتان 
بارندگی و کم بارش بــودن، مصیبت 
است. بارندگی زیاد باعث تداخل فاضالب 
و آب شرب می شــود و خشکسالی نیز 
باعث شوری آب و غیر مصرف شدن آب 

شرب است«.
 در چنین شرایطی عالوه بر مشکل 
اصلی در تامیــن آب، بر اثــر کم آبی و 
خشک شدن بستر رودخانه های استان، 
شرایط برای افزایش منابع تولید ریزگرد 
فراهم شده است. وضیعتی که می تواند 

باعث به اوج رسیدن تنش های محیط 
زیســتی خوزســتان در ماه های گرم 

پیش رو شود.
در این میان برخی شهروندان و اهالی 
روستاهای حاشیه رودخانه ها می گویند 
به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی، 
آب کولرهای خود را جمع آوری کرده و 
می نوشند. هر چند قطعی مداوم برق 
در این مناطق نیز این امکان را از مردم 
سلب کرده است. مشکل تنها مختص 
این استان نیست و کم کم صدای مخوف 
آن به گوش سایر شهرها هم می رسد. به 
طوری که شرکت آب و فاضالب کشور 
نیز اعالم کرده اســت که بحران تامین 
آب در روستاها تشدید شــده و تعداد 
روستاهای نیازمند به آبرسانی سیار از 
۵ هزار و ۵۰۰ مورد در سال گذشته به 
۸ هزار مورد در ســال جاری در کشور 

افزایش یافته است.
  این بار صدای بحران آب 

بلندتر از گذشته است
هر چند برخی اخبار اخیر در خصوص 
عدم تامین حق آبــه هورالعظیم، را در 
فاجعه بار شدن وضعیت آب این استان 
مقصر می دانند، اما برخی از کارشناسان 
محیط زیســت معتقدند؛ برداشــت 
گسترده آب از منابع زیر زمینی، انتقال 
آب از سرچشــمه های رودخانه های 
استان خوزستان به فالت مرکزی ایران 
و سدســازی های بی رویه بر روی این 
رودخانه ها از عوامل مهمی است که در 
گفته های مقامات به آن اشاره نمی شود.

هر چند که این بار صدای بحران آب 
بلندتر از دفعات قبل اســت اما چندی 
است که اهالی »غیزانیه« روستایی در 
نزدیکی اهواز بارها به کمبود و نبود آب 
اعتراض کردند. شــرایط بارها چنان بر 
مردم این منطقه سخت شد که با بستن 
جاده ، خواهان تامین آب آشــامیدنی 
سالم شدند. مطالبه ای که به آن توجهی 
نشــد و گاهی با آن برخورد هم صورت 

گرفت.
یک قطره آب تو خونه ها نیست

قطعــی آب در خوزســتان دیروز 
در فضای مجازی هم خبرســاز شد و 

انتقادات زیادی به همراه داشت.
کاربری در توییتر نوشت: »استانی 
با بیش از ۱۰ ســد عظیم آبی بزرگ که 
بیست درصد برق کشور را تامین می کند. 
روی نفت و گاز بیکــران با بیش از ده ها 
پتروشیمی فعال، رتبه دوم کشاورزی 
ایران و داشتن هفتاد درصد صادرات و 
واردات دریایی کشــور در دمای باالی 

پنجاه درجه نه آب دارد و نه برق!«
کاربــر دیگری نوشــت: »در حالی 
کــه از قطعی برق می نویســیم، مردم 
در گرم و خشــک ترین مناطق کشور 

از تشــنگی و قطعی آب فریاد می زنند: 
»یک قطــره آب تو خونه ام نــدارم!« و 
در خوزستان، نماینده دشت آزادگان 
میگه که رودخانه جراحی کامال خشک 
شــده. کارون با آن عظمت به یک نهر 
کوچک تبدیل شــده. کرخه وضعش 

بهتر نیس...«
کاربر دیگــری با اعتــراض به آب 
استفاده شده در استخر ویالها نوشت: 
»درحالیکه خوزستان اینروزها با کمبود 
شدید آب مواجه اســت و کشاورزانش 
حتی حق کشت تابستانه را هم ندارند، 
باغ ویالها با حفر چاه غیرمجاز به صورت 
روزانه اســتخرچند ده متــری خودرا 
پر و خالی میکنند؛ آیا وقتش نشــده 
تا برای باغ ویالها و آثــار مخرب آنها بر 
سفره های آب زیر زمینی و کشاورزی 

فکری کرد؟«.
آب کوپنی می شود؟

کمبود و قطــع آب در ســال های 
گذشته در ایران، تبدیل به یک بحران 
اساسی برای مردم و گروه های مختلف 

شغلی شده است. 
پیشــتر عیســی کالنتری، رئیس 
سازمان محیط زیست ضمن تاکید بر 
نبود اولویت در مصــرف آب و کاهش 
ذخایر آب تجدیدپذیــر از ورود ایران 
به مرحله »ورشکســتگی آبی« خبر 

داده بود.
همه این خبرها سبب شد تا شایعاتی 
در خصوص کوپن آب و جیره بندی آب 
در فضای مجازی منتشر شود. خبری 
که گرچه تکذیب شد اما نمی توان آن 
را چندان هم دور از واقعیت دانست. در 
همین باره حمیدرضا جانباز مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب ایــران گفت: 
»هنوز به شرایط کوپن نرسیده ایم اما 
در برخی از استان ها در تابستان امسال 
وضعیت سختی داریم«. به گفته او در 
حال حاضر ۳۰۴ شهر در معرض تنش 
آبی هستند و ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز 
تامین آب قرار دارند. خبری که بیم آن 
را بر می انگیزد به زودی آنچه در برخی 
از شــهرها و روســتاهای خوزستان و 
سیستان و بلوچستان شاهد آن هستیم 

تمام کشور را در بر بگیرد. 

شرایط در خوزستان نفسگیر و آخرالزمانی است

صف آب، در دمای 50 درجه

خبر

شعله های کرونای هندی در استان سیستان 
و بلوچســتان زبانه بیشــتری گرفته و به گفته 
سخنگوی وزارت بهداشت، این استان با اختالف 
فراوان با میانگین کشــوری، شــاهد باالترین 
میزان بروز موارد مرگ و میر ناشــی از بیماری 

در کشور است.
به گفته الری، شدت بروز بیماری در استان 
سیستان و بلوچستان از زمان شیوع بیماری در 
این استان بی سابقه است و موج کنونی بیماری 
در این استان به مراتب بزرگ تر و سهمگین تر از 

موج های قبلی است.
در همین رابطه، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
در سیســتان و بلوچســتان از شکسته شدن 
رکورد جدید ابتال و بستری در استان سیستان 
و بلوچســتان خبر داد و گفت:  با افزوده شــدن 
۱۵۱۷ مورد جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته 
در سیستان و بلوچستان شــمار مبتالیان این 

ویروس در استان به ۶۰ هزار و ۳۷۷ نفر رسید.
سیدمحمد هاشمی شهری همچنین با بیان 
اینکه ۹۰ درصد مواد مثبت کرونا از سویه جهش 

یافته موسم به دلتا است، شمار فوتی های کرونا 
در سیستان و بلوچستان ۱۶۷۴ نفر اعالم کرد.

و همچنان انتظار برای واکسیناسیون عمومی
ویروس کرونا بار دیگر خیز برداشته و به روایت 
اپلیکیشن ماسک، سایه »سیاه« خود را بر نقشه 
ایران به رنگ های »قرمز«، »نارنجی« و »زرد« 
جلوه می دهد و جان ها می ستاند. اکنون ۹۲ شهر 
کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۳ شهر در وضعیت 

نارنجی، ۱۷۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
پس از یک سال و نیم از شــیوع این بیماری 
در ایران و جهان تاکنون حــدود ۸۵ هزار نفر از 
مردم جان خود را به دلیل این بیماری از دست 
دادند. در حالی که ایران جزو ۱۵ کشور اول دنیا 
در میزان مرگ و میر ناشی از کرونا است، وضعیت 
واکسیناســیون عمومی در آن تعریفی ندارد و 
این موضوع انتقادات زیــادی را متوجه وزارت 

بهداشت کرده است.
۱۵۷ نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند

بر اساس آخرین آمار اعالم شده دیروز ۱۵۷ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را در طول ۲۴ ساعت از 

دست دادند. این در حالی است که سه هزار و ۲۵۵ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. 
با این حال بر اســاس آمار رســمی وزارت 
بهداشت، ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۱۵۴ نفر دوز 
اول واکســن کرونا و یک میلیــون و یک هزار و 
۱۶۶ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۶ میلیون و 

۴۷۶ هزار و ۳۲۰ دوز رسید.
پاسخ وزیر به منتقدان وزارت بهداشت

در چنین شرایطی، بسیاری عملکرد ضعیف 
مسئوالن وزارت بهداشت را دلیل این موج های 

پیاپی می دانند.
در همیــن باره دیروز ســعید نمکــی وزیر 
بهداشــت گفت: دســتور دادم تمام نامه های 
محرمانه ام را کــه در مورد کرونا نوشــتم، مهر 
محرمانه اش برداشته شود تا بتوانم به مطبوعات 
بدهم و بتوانم در دفاع از همکارانم در امواجی که 
باعث تخریب این قشر زحمتکش می شود، پاسخ 

بدهم. او در پاســخ به توییتی از صادق زیباکالم 
که با اشاره به ناکامی ایران در ساخت دوچرخه و 
خودرو این سوال را مطرح کرده بود که آیا کشور 
در حوزه ساخت واکسن موفق خواهد بود؟ گفت: 
ایشــان نمی داند االن در بدنش آنتی بادی های 

واکسن های داخلی رازی و پاستور می چرخد.
وی افزود: یک جو غیرت ملی طغیان نمی کند 
که برویم تاریخ ارجمند این ملــت را بخوانیم. 
زحمت یک ساله مدافعان سالمت و سازندگان 
دارو و واکســن و... را نفی می کنند تا یک فرد یا 

جریانی را بزنند؛ ننگ بر این سیاست زدگی. 
 تهران داغ از کرونا 

تهــران بــه عنــوان پایتخــت کشــور 

نیــز در اولیــن مــاه گرم تریــن فصــل 
 ســال بــرای بــار پنجم پیــک جدیــدی را

 تجربه می کند.
در همین باره نادر توکلی، معاون درمان ستاد 
مقابله با کرونا تهران گفت: تقریباً ۱۰ روز است 
که وارد موج پنجم شده ایم و شاخص نیز افزایش 
۱۵ درصدی بیماران بستری و سرپایی ها بوده 
است. اکنون در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته 
نزدیک به هزار بیمــار را در بیمارســتان های 
پایتخت بســتری کردیم. ۱۰۳ بیمارستان این 
استان درگیر کرونا هســتند و همین وضعیت 
موجب شد روز دوشنبه جلسه اضطراری برای 

این شهر تشکیل شود.

با بیشترین موارد مرگ و میر نسبت به میانگین کشوری؛

شعله های کرونای هندی در سیستان زبانه می کشد

پیشتر عیسی کالنتری، 
رئیس سازمان محیط 
زیست ضمن تاکید بر 

نبود اولویت در مصرف 
آب و کاهش ذخایر آب 

تجدیدپذیر از ورود ایران به 
مرحله »ورشکستگی آبی« 

خبر داده بود

کم آبی و خشک شدن بستر 
رودخانه های خوزستان، 
سبب افزایش ریزگردها 

شده و ضمن پایین آوردن 
کیفیت زندگی مردم، 

تنش های محیط زیستی 
خوزستان را در ماه های گرم 
پیش رو افزایش خواهد داد
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