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شهرنوشت

دمــای هــوا 45 تــا 50 درجه 
سانتیگراد را نشان می دهد و جمعیت 
انبوهی پشت فنس های مرزی هنوز 
منتظرند. آنها میان باقی مانده غذاها 
و بطری های پالستیکی خالی آب و 
در حالی که الیه ای از گرد و خاک روی 
صورت هایشان نشسته است، گوشی  
تلفن همراه خــود را چک می کنند و 
دائما اخبار متناقضــی می بینند که 
تصمیم گیری را برایشــان ســخت 
می کنند. انتظار کشیدن یا بازگشت 
به خانه. از طرفی با خودروی کرایه ای 
یــا شــخصی، کیلومترهــا از محل 
سکونتشــان تا یکی از مرزهای ایران 
و عراق آمده اند به امید اینکه اربعین را 
در کربال سپری کنند، از طرفی دیگر 
آنچه در این شلوغی و ازدحام هستند 
می تواند سالمتی شان را تهدید کند. 

گزارش ها از مرزهای شــش گانه 
ایران و عراق حکایــت از آن دارد که 
آنچه مدیران برگزاری اربعین 1401 
رقم زده اند، نه تنها وضعیت درخوری 
برای زائران نیست که به روایت برخی 
تصاویر و ویدئوهای منتشــر شــده 
فاجعه بار و نشــانی از سوءمدیریت 

 و ناکارآمــدی برنامه ریــزان ایــن 
مراسم است. 

در ویدئویــی که روز گذشــته به 
سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال 
شــده، خیل زائران که روی زمین و 
خاک و میان زباله ها خوابیده اند نشان 
داده می شــود و دختر جوانی هم که 
خود یکی از همین زوار منتظر پشت 
مرزها است با صدای اعتراض آمیزی 
عنوان می کند که »بر خالف وعده های 
صدا و ســیما، برای زائران اربعین در 
مرز عراق هیچگونه امکاناتی رفاهی 

و اولیه مهیا نشده است«.

هیچکس تکلیفش را نمی داند
اما در ایــن میان آنچــه بیش از 
همه وضعیت را بغرنــج و فاجعه بار 
کرده اســت، ســخنان یک بام و دو 

هوای مســئوالن امر است. در حالی 
که دائما اعالم می شود مرزها بسته 
اســت، مدیران بخش های مختلف 
هر کــدام بــه صــورت جداگانه از 
ارائه خدمات مختلفــی می گویند 
که در مســیر به موکبان کربال ارائه 
می شــود. گویا برخــی از مدیران 
بدون توجه به خبرهای مختلف در 
خصوص بســته بودن مرزها، طبق 
عادت ســهمیه خبری خود را ارائه 
می دهند. از خدمــات حمل و نقل 
اتوبوســرانی تهران گرفتــه تا ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی. هر چند 
که به نظر می رسد در میان این گرما 
و شلوغی خدمات درمانی بیش از هر 
موارد دیگر موردنیاز زائران است. چرا 
که خبرها از شیوع بیماری اسهال و 
گرمازدگی در میان جمعیت منتظر 
پشت مرزها و آنها که موفق به ورود 
به خاک عراق شده اند، حکایت دارد.

 از ســوی دیگر حتی هر از گاهی 
برخی از خبرگزاری ها خبرهایی در 
خصوص اجازه خروج چند هزار نفری 
زائران از مرزها می دهند. خبرهایی که 
تصمیم گیری را برای زائران اربعین 
سخت می کند. مثال عصر روز گذشته 
خبرگزاری تسنیم به نقل از استاندار 
ایالم از خــروج 4۷ هزار زائــر از مرز 
مهران به ســمت عراق خبر داد. این 

در حالی بود که صبــح جمعه اعالم 
شده بود مرزها بسته است و به زائران 
 ایرانی اجــازه ورود به خــاک عراق 

داده  نمی شود. 
بسیاری از زائران اربعین با استناد 
به همیــن اخبار به خــروج از مرزها 
امیدوارتــر و در نتیجــه جمعیــت 
منتظران در مرزها بیشــتر می شود. 
جمعیتی کــه در معرض گرمازدگی 
و بیماری و مشــکالت بهداشــتی 

عدیده ای قرار دارد.

تاکید دوباره 
بر بسته بودن مرزها

با وجود این اخبار دیروز سخنگوی 
فراجا همچنان بر بسته بودن مرزهای 
ایران و عراق تاکید کرد و گفت: »فعاًل 
در پایانه های مسافربری اجازه خروج 
اتوبوس ها به سمت استان های مرزی 

داده نمی شود«.
ســردار مهدی حاجیــان اظهار 
کرد: »ترافیک بســیار سنگینی در 
محورهای مواصالتــی به پایانه های 
مرزی داریم و صف ترافیک در مرزها 
به ۲0-15 کیلومتر رسید. مسیرهایی 
که به سه اســتان ایالم، کرمانشاه و 
خوزســتان ختم می شــود، کنترل 
شده و اجازه ورود به این مسیرها داده 

نمی شود«.
به گفتــه او پارکینگ های مرزی 
در حال پر شدن است و در پایانه های 
مسافربری اجازه خروج به اتوبوس ها 
به ســمت اســتان های مرزی داده 

نمی شود.

نگرانی از وضعیت بهداشتی 
زائران

اما در این میان آنچه بیش از همه 
مخاطره آمیز به نظر می رسد وضعیت 
بهداشتی و ســالمتی زائران است. 
در حالی که روز جمعه خبرهایی در 

خصوص مرگ 9 زائر ایرانی در کربال 
منتشــر شــد، دیروز وزیر بهداشت 
با اشــاره به آمار 10 هزار و ۷00 زائر 
اربعین که در مرزها دچار گرمازدگی 
شده اند، گفت: »با توجه به گرمای هوا، 

این آمار رو به افزایش است«.
بهرام عین اللهی افزود: »شــرایط 
ازدحــام زائــران در مــرز مهــران 
و خســروی باعث بروز مشــکالتی 

شده است«. وی با اشــاره به گرمای 
هوا، از زائران خواست حتی المقدور 
در شــب حرکت کنند یــا اینکه در 
 فواصــل حرکــت، در نقاط ســایه 

استراحت کنند«.
دیــروز حتــی ســیدمجید 
میراحمدی، رئیس ســتاد مرکزی 
اربعیــن که بــه نظر می رســد باید 
بیشترین تالش را در جذب مسافران 
اربعین به عمل آورد هم از شــرایط 
سخت حاکم سخن گفت و اعالم کرد: 
»از زائران می خواهیم که از مراجعه به 
مرزها خودداری کنند چون این سفر 
با توجه به گرمای هــوا و محدودیت 
طرف عراقی، خطر سالمت و امنیت 

جانی برای زائران به همراه دارد«.
اما نگرانی ها در خصوص وضعیت 
بهداشتی زائران دیروز صدای رییس 
انجمــن متخصصان داخلــی را هم 
درآورد. دکتر ایرج خســرونیا گفت: 
»تعدادی از هموطنان ما در این سوی 
مرز و در آن ســوی مرز گرفتار برخی 
بیماری هــای عفونی و گوارشــی و 
گرمازدگی شــده  و تعدادی بستری 

شده اند«.
وی با اشاره به اینکه احتمال ابتال 
به بیماری های ویروسی، میکروبی و 
انگلی در میان زائران باالست، افزود: 
»یکی از مشکالت شایع استفاده از آب 
آلوده است، متاسفانه آب تمیز به اندازه 
کافی در دسترس زائرین قرار نگرفته 
اســت و از آب های آلوده و آب چاه ها 
استفاده می کنند. احتمال گرفتاری 
و ابتال بــه بیماری های ویروســی و 
میکروبی و انگلی باال اســت، ابتال به 
اسهال و اســتفراغ فراوان است. این 
افراد یا در همان جا بیمار می شــوند 
یا در زمان برگشــت دچار مســاله 
می شــوند. نمی توان کار مهمی کرد 
چون جمعیــت زیــاد و کنترل آن 

مشکل است«.

مقصر کیست؟
در حالی که در سالیان گذشته نیز 
جمعیت انبوهی از زائران اربعین به 
سمت عراق حرکت می کردند، هیچ 
گاه مشــکالتی از این دست گزارش 
نشده بود. اما امسال با وجود تاکیدات 
مسئوالن دولت ســیزدهم و التفات 
ویژه ای که خــود رئیس جمهور به 
برگزاری مراســم اربعین نشان داد، 

برگزاری این مراسم سمت و سویی 
نامطلوب به خود گرفت و مشکالت 
زیادی را برای زائران به وجود آورد. 
هر چند برخــی تحوالت عــراق را 
مســبب این موضــوع می دانند، اما 
بسیاری مدیریت ناکارآمد مسئوالن 
در برگزاری این مراســم را مشــتی 
از خروار مدیریت جهــادی ارزیابی 
 کردنــد و نســبت بــه آن واکنش 

نشان دادند.
کاربــری در توئیتــر نوشــت: 
» شــما تصور کن اگر ایــن ماجرای 
سوءمدیریت اربعین در دوره روحانی 
شکل می گرفت چه برچسب های که 
به دولت نمی زدنــد از خودفروخته و 
عامل آمریکا بگیر تا لیبرال و معاند با 

ایام مذهبی تشیع و...«.
کاربر دیگــری نوشــت: »اینکه 
می گویند عــراق ظرفیــت حمل و 
نقل این همه زائر از ایــران را ندارد؛ 
حرف درستی اســت اما »مدیریت 
اربعین« باید از چندماه قبل فکر این 
موضوع را می کرد تا اتوبوس ها و حتی 
ماشین های شخصی بتوانند از ایران 
وارد عراق شــوند نه اینکه یک هفته 
مانده به اربعین مرز را ببندید و اسمش 

را بگذارید مدیریت اربعین!«.
کاربر دیگــری در انتقــاد به این 
موضوع اینطور توئیت کرد: »مدیریت 
مراســم پیاده روی اربعین نشان داد 
دولتمردان ما به فارســی ســخت 
»الت کوچه خلوت« هســتند؛ البد 
این افتضــاح هم تقصیــر تحریم و 

آمریکاست؟
اگر شعارهای دهان پرکن مدیریت 
جهادی و انقالبی تان تمام شــد باید 
بگویم که وقتش رسیده مثل تیم های 
ورزشــی، مدیر باتجربــه خارجی 

استخدام کنید«.
در حالی که به ادعای منابع رسمی 
چیزی حــدود ۲ و نیــم میلیون نفر 
تاکنون برای مراســم اربعین از ایران 
به عراق سفر کرده اند، به نظر می رسد 
جمعیتی در همین حدود نیز پشت 
مرزها معطل مانده انــد. مردمی که 
هنوز به درستی نمی دانند راه ها برای 
رسیدنشان به کربال باز خواهد شد یا 
این بار قرار اســت قدرت راهپیمایی 
اربعین پشت مرزها و زیر آفتاب سوزان 
گذرگاه های مرزی نمایش داده شود.

تکلیف زائران در هنگامه مرزهای بسته و اخبار ضدونقیض مشخص نیست؛ 

»مدیریت جهادی« به روایت راهپیمایی اربعین 1401!

 به گزارش پلیس، ترافیک 
بسیار سنگینی در 

محورهای مواصالتی به 
پایانه های مرزی وجود 
دارد و صف ترافیک در 

مرزها به ۲۰-۱۵ کیلومتر 
رسیده و پارکینگ ها پر 

شده است

امسال با وجود تاکیدات 
مسئوالن دولت سیزدهم 
و التفات ویژه ای که خود 

رئیس جمهور به برگزاری 
مراسم اربعین نشان داد، 

برگزاری این مراسم سمت 
و سویی نامطلوب به خود 

گرفت و مشکالت زیادی را 
برای زائران به وجود آورد
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رنگ قرمز کرونایی از نقشه ایران 
رفت

سخنگوی وزارت بهداشت 
ضمن اعالم آخرین وضعیت 
رنگ بندی شهرهای کشور، 
از صفر شدن تعداد شهرهای 
با وضعیت قرمز در کشور خبر 

داد. 
به گزارش خبرآنالین، پدرام پاک آیین اظهار داشت: 
با نزولی شدن و گذر کشور از موج هفتم کرونا، بیش 
از 90 درصد از شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی 

قرار گرفته اند.
    

درخواست لغو آزمون
تبدیل وضعیت معلمان مهرآفرین

گروهی از معلمان طرح 
مهرآفریــن بــا راه اندازی 
کارزاری از رئیــس مجلس 
و وزیر آمــوزش و پرورش 
خواســتند آزمون تبدیل 

وضعیت معلمان مهرآفرین را حذف کنند. 
در متن این کارزار که تا امــروز بیش از 9 هزار 
نفر آن را امضا کرده اند، با اشاره به آغاز رتبه بندی 
معلمان کشــور آمده اســت: » اکثریت قریب به 
اتفاق معلمان مهرآفرین از نیروهای زبده و خبره 
هستند که دانش آموزان قدیمی و فعلی آنها افتخار 

آفریده اند«.
به اعتقاد نویســندگان این نامــه این آزمون 
توهین مســتقیم به آنها و زحماتشــان است و به 
همین دلیل از مسئوالن خواسته شده که شرایط 
تبدیل وضعیت، دریافت علی الحساب و رتبه بندی 

نیروهای مهرآفرین را بدون آزمون فراهم کنند.
    

قاضی صلواتی در دادگاه متهم پرونده 
خفت گیری بزرگراه نیایش:
مجازات کشیدن سالح

»اعدام« است
قاضی ابوالقاسم صلواتی 
در دادگاه رســیدگی بــه 
اتهامــات متهــم پرونده 
خفت گیری اتوبان نیایش 
گفــت: براســاس مــاده 
۲۷9 قانون مجازات اســالمی، مجازات کشیدن 
ســالح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب 
آن ها بــه نحوی کــه موجب ناامنــی در محیط 
 شــود، محاربه  خواهد بــود و حکــم محاربه نیز 

اعدام است.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خفت گیری 
و سرقت مقرون به آزار با اســتفاده از سالح سرد 
دیروز در شــعبه 15 دادگاه انقالب با حضور 40 
 شاکی و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار 

شد.
در این دادگاه گفته شــد که متهــم عالوه بر 
ایجاد رعب و وحشــت با اســتفاده از سالح قمه و 
چاقو علیه اموال مردم اقدام کرده و با ایجاد ناامنی 
تلفن های همراه شــهروندان را سرقت می کرده 
است. 5۶ نفر از شــکات متهم پرونده را شناسایی 
 کرده اند. متهم در اقاریر خود به 100 فقره سرقت 

اعتراف کرد.
    

پسر و دختر کبری خزعلی هم
در آمریکا هستند

بعد از رســانه ای شدن 
خبر مهاجرت پســر انسیه 
خزعلی، معــاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور به 
کانادا، کاربــری در توئیتر 
درباره اینکه احسان نوحی بزنجانی،  فرزند کبری 
خزعلی،  رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و 
خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در آمریکا 

زندگی می کند، افشاگری کرد.
به گزارش ســایت چند ثانیه، مهدی خزعلی 
با تایید این خبر گفت: نه تنها پســر کبری خانم؛ 
حتی خواهرزاده دیگرم، یعنی دختر ایشــان نیز 

سال هاست که در آمریکا زندگی می کند. 

    
۶ سرنشین پراید در تصادف با خاور 

جان باختند
رئیس مرکــز اورژانس 
پیش بیمارستانی لرستان 
گفــت: تصــادف پراید با 
خاور شش کشــته بر جای 
گذاشت. به گزارش ایسنا، 
مهدی غیبــی اظهار کرد: در ایــن تصادف که در 
روستای علی نقی چغلوندی خرم آباد رخ داد همه 

شش سرنشین پراید فوت شدند.

از گوشه و کنار 

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان قیر و 
کارزین در استان فارس از خشــکیدن رودخانه قره آغاج در 
این استان خبر داد و علت آن را »مدیریت ناکارآمد منابع آب 

و کشاورزی ناپایدار« اعالم کرد.
به گزارش ایسنا مهرزاد جهانپور گفت: رودخانه قره آغاج به 
دلیل عواملی همچون برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، 
افزایش چاه های غیرمجاز، افزایش پمپ های آب در مسیر 
رودخانه و رعایت نشدن الگوی کشــت در حوضه آبخیز آن 

توسط کشاورزان و زارعین به خشکی گرایید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قیر و کارزین در مورد 
فیلمی که از پایین دست سدسلمان شهرستان قیروکارزین 
و رودخانه قره آغاج در شــبکه های اجتماعی منتشــر شده 
اســت، گفت: مجموعه عواملی از جمله خشکســالی های 
اخیر و مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی های ناپایدار 
در شهرستان قیر و کارزین مثل ســایر نقاط استان و ایران، 

موجب از بین رفتن منابع آب و خشکی سرزمین و رودخانه ها 
شده است. 

جهانپور افزود: رودخانه قره آغاج به دلیل عواملی همچون 
برداشــت بی رویه از آب های زیر زمینــی، افزایش چاه های 
غیر مجاز ، افزایش پمپ های آب در مسیر رودخانه )بیش از 
1۶0 دستگاه پمپ آب فقط در حوزه شهرستان قیر و کارزین( 
و رعایت نشــدن الگوی کشــت در حوضه آبخیز آن توسط 

کشاورزان و زارعین و سایر عوامل به خشکی گراییده است. 
رئیس شهرستان قیروکارزین اضافه کرد: حق آبه پیش 
بینی شــده برای رودخانه توســط وزارت نیرو در طراحی و 
اجرای سد سلمان فارســی 40 میلیون متر مکعب بوده که 
با پیگیری های ایــن اداره و همکاری مدیریــت منابع آب 
شهرستان تا 15 شــهریور در حدود ۳5 میلیون متر مکعب 
آن در ماه های خرداد، تیر و مرداد به همراه حقابه کشاورزان 
رهاسازی شده که بخشــی از آبهای رها شده در زمین نفوذ 

کرده، مقداری تبخیر شده و باقیمانده آن هم توسط پمپ های 
کشاورزان و زارعین پایین دست سد ســلمان که غالبا هم 
غیرمجاز اســت از رودخانه قره آغاج برداشت و مانع رسیدن 

آب به پایین دست شده است. 
جهانپور تاکید کرد: با شــرایط موجــود، اگر حقابه ها به 
چندین برابر هم افزایش پیدا کند، باز آب به تمام طول مسیر 

رودخانه قره آغاج نخواهد رسید.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: این سلسله اتفاقات، 
مشکالت عدیده محیط زیســتی را ایجاد کرده و در صورت 
ادامه این روند شاهد عواقب ناخوشایندی در رابطه با منابع 

آب خواهیم بود.  
وی تاکید کرد: با شــرایط موجود برداشــت آب از بستر 
رودخانه، اگر حقابه محیط زیست و همچنین حقابه کشاورزان 
پایین دست سد سلمان به چندین برابر هم افزایش پیدا کند، 

باز آب به تمام طول مسیر رودخانه قره آغاج نخواهد رسید.
 جهانپور از کشاورزان درخواست کرد که با رعایت الگوی 
کشــت و صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از روش های 
نوین آبیاری در شهرستان به سازگاری با تغییر اقلیم و تاب 

آوری اکوسیستم ها کمک کنند. 
او همچنین از مسئوالن شهرســتان خواست به منظور 

انجام وظایــف قانونی خود از برداشــتهای غیرمجاز آب در 
حوضه آبخیز رودخانه و مسیر آن جلوگیری کنند تا از تخریب 
غیرقابل جبران محیط زیست جلوگیری و در مدیریت پایدار 

منابع آب مشارکت الزم را داشته باشند.
رودخانه قره آغاج یا سّکان یکی از مهم ترین رودخانه های 
استان فارس با طول ۷00 کیلومتر اســت و از آب آن جهت 
مصارف شرب و کشاورزی اســتفاده می شود. در دهه هفتاد 
شمسی سد سلمان فارسی در حد فاصل شهرستان های جهرم 
، بخش سیمکان )دوزه( و قیر و کارزین بر روی این رود بنا شده 
است که گفته می شود نقش مهمی در کاهش میزان آب این 

رودخانه داشته است.

رودخانه ای دیگر قربانی مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی؛

قره آغاج در استان فارس خشک شد

گزارش


