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 احتمال ابتالی ۲۰ درصد 
تهرانی ها به کرونا 

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران گفت:  
پیش بینی می شود که ۱۴ تا ۲۰ درصد ساکنان 
شــهر تهران تاکنون بــه بیمــاری کرونا مبتال 
شده اند.به گفته او بیشترین میزان ابتال به کرونا 
در تهران مربوط به منطقه ۴ اســت و مناطق ۲ ، 
۱۴ و ۵ تهران نیز در رده های دوم، سوم و چهارم 
قرار می گیرند. کمترین میــزان ابتال مربوط به 
مناطق ۲۱ و ۲۲ اســت. همچنین در ۲۴ ساعت 
۲۸۵ بیماردر بخش های عادی و ۹۳ بیمار نیز در 

بخش های ویژه بستری شدند.
    

 نامه سمن ها درباره 
جمعیت امام علی

جمعی از شبکه های ملی و تخصصی سازمان های 
مردم نهــاد در راســتای برخورد خارج از شــأن با 
تشــکل های مدنی و جمعیت امــام علی )ع(طی 
نامه ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور، 
خواستار رسیدگی به موضوع شــدند.  در این نامه 
آمده است: »با تاکید بر حقوق قانونی تشکل ها در 
نظارت بر بخش های جامعه، حق اعالم جرم و شکایت 
علیه متخلفین و نیز تاکید بر پرهیز از برخوردهای 
غیرقانونی امنیتی به حوزه تشکل های اجتماعی؛ 
از جنابعالی به عنوان مســئول قانونی این موضوع 
تقاضا دارد با واکنش شایسته در قبال حفظ حیثیت 
نهادهای مردمی، نسبت به رسیدگی فوری وضعیت 
بازداشت شدگان و پیگیری ارائه توضیح شفاف دالیل 
این برخورد از سوی نهاد مجری، با تقاضای مالقات و 
برگزاری جلسه با نمایندگان امضاکنندگان این نامه 

جهت شنیدن مواضع تشکل ها موافقت فرمایید«.

خودکشی دو جوان با دست های 
بسته به هم در خوزستان

یک دختر و پســر 
جــوان در دریاچــه 
ســد گدار در نزدیکی 
شهرســتان اندیــکا 
خوزستان، در حالی که 
دست هایشــان به هم 
بسته شده بود، اقدام به 

خودکشی کردند. انتشار این خبر واکنش های زیادی 
در پی داشت، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
در امور زنــان و خانواده می گوید که »می شــد از 
خودکشی زینب و بهزاد جلوگیری کرد.« معصومه 
ابتکار دیروز جمعه در توییتی نوشــت: »می شد از 
خودکشی زینب و بهزاد جلوگیری کرد. چرا اختالف 
میان دو خانواده بر سر ازدواج دو جوان باید به چنین 
فاجعه ای منتهی شود؟ در حالی که امکان استفاده از 
ابزارهای مفید مانند خط ۱۴۸۰ و خط ۱۲۳، با تالش 
بخش های دولتی وجــود دارد و می تواند از حادثه 
پیشگیری کند.« او در توییت دیگری به »خط تماس 
تلفنی رایگان صدای مشــاور ۱۴۸۰ « اشاره کرد و 
نوشت که این خط تلفنی و »شماره تلفن اورژانس 
۱۲۳ در صورت تنش و احتمال بروز آســیب هایی 
مثل خشونت و خودکشی و آشنایی با مهارت گفتگو 

در خانواده می تواند بازدارنده ای قوی باشد.«
    

دستگیری ضاربان پزشک متخصص 
رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی آذربایجان غربی 
از دســتگیری ضاربان 
پزشــک بیهوشــی در 
پیرانشهر خبرداد. این 
پزشک متخصص اول 
تیرماه توسط همراهان 

یک بیمار کرونایی که فوت کرده بود بی رحمانه مورد 
حمله قرار گرفته و دچار آســیب های جدی شد. با 
تالش نیروهای انتظامی ضاربین متخصص بیهوشی 
دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 

حال عمومی دکتر بیهوشی نیز خوب است.
    

 تذکر و پلمب ۵۷ قهوه خانه 
و رستوران 

رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت گفت: از 
تعداد ۹۳ واحد صنفی قهوه خانه و سفره خانه بازدید 
به عمل آمد و با واحدهایی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکرده و قلیان ارائه می دادند، برخورد شد. 
در این بازدید ۱۲واحد صنفی صورتجلسه و ۹ واحد 
نیز پلمب شــدند؛ همچنین به ۴۸ واحد نیز تذکر 

داده شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

شــاید ســاکنان این منطقه که 
بســیاری از آنها آواره حاشیه شهرها 
و روستاهای دیگر شــده اند، بتوانند 
لیســتی بلندبــاال از بحران هــای 
روزمره شــان در این مناطــق تهیه 
کنند؛ از جنگ گرفته تــا ریزگرد، از 
خشکسالی و بی آبی تا حتی کرونا. در 
کنار همه اینها حدود یک دهه است که 
مردم خوزستان با بحران زیر آب رفتن 
بخشی از سرزمین شان هم روبرویند. 
ســرزمینی که روزگاری با نخلستان، 
باغ های سرسبز، مزارع خرم، رودهای 
خروشــان و تاالب ها، هوش از سر هر 
گردشگری می  ربود، اکنون به جهنمی 
بدل شــده که خواســته و ناخواسته 

ساکنانش را از خود می راند.
گرچــه برخــی از ایــن فجایع، 
ناخواســته رخ داده اما برخی از آنها با 
صرف هزینه زیاد و البته کار مهندسی و 
با وجود هشدارهای فراوان کارشناسان 
به وقوع پیوســته که نمونه اش اتفاق 
هفته گذشــته در دو روستای مسجد 

سلیمان بود.
در روز نخست تیرماه با آبگیری سد 
گتوند و باال آمدن سطح آب دریاچه این 
سد، روستاهای »پرنوشته« و »تلخاب 
تاجدیــن« از توابع مسجدســلیمان 
زیــر آب رفتند و بــه خانه های مردم 
و مســیرها و جاده های دسترســی 
روســتایی منطقه بار دیگر خسارت 
فراوانی وارد شد. این اتفاق در حالی رخ 
داد که حدود ۱۰ سالی است تعدادی از 

روستاهای اطراف سد گتوند به دلیل 
بروز این بحران خانه و زمین های آبا و 
اجدادیشان را رها می کنند و به حاشیه 
شهرها پناه می برند یا اگر خوش شانس 
باشــند زمینی دیگر بــرای زراعت یا 

دامداری پیدا می کنند.
وزارت نیرو کــه متولی اصلی بروز 
این بحران است چند سالی است که با 
خرید خانه های روستاییان قصد دارد تا 
با تخلیه این منطقه به مقابله با بحران 
برود، اما هنوز وضعیت تعداد زیادی از 
روستاییان بالتکلیف است و وزارت نیرو 
اقدامی به خرید امالکشان نکرده است. 
همین موضوع ســبب شده که تخلیه 
این مناطق نیز کامل انجام نشــود و 
خانوارهای زیادی در روستاهای زیر 

آب رفته همچنان ساکن باشند.
اما ماجرا تنها این نیســت. گفته 
می شود حتی فروکش کردن آب هم 
دردی از مردم غمزده این منطقه دوا 
نمی کند، چراکه شــوری آب این سد 
سبب شده است زمین های کشاورزی 
این منطقه هر روز بیــش از پیش به 

شوره زار بدل شود.
گتوند نماد منفی سدسازی 

اما ســد گتوند چــرا ایــن گونه 
حاشیه ساز شد و حتی شائبه هایی در 
مورد احتمال خسارت و از بین بردن 
آثار تاریخی این منطقه را نیز دامن زد.

پروژه سد گتوند از فروردین ۱۳۷۶ 
به دستور اکبر هاشــمی رفسنجانی، 
رئیس جمهوری وقت آغاز و در حالی 
که کلنگ احداث آن زمین خورده بود 
مطالعات مربوط به آسیب شناســی 
زیســت محیطی این پروژه در سال 
۱۳۸۳ آغاز و مشخص شد که آب این 
سد در معرض خطر شور شدن است، 

اما بدون کوچکترین تاثیری در فرآیند 
کار، این سد در ســال ۱۳۹۰ توسط 
محمود احمدی نژاد بــه بهره برداری 

رسید. 
در این میان برخی ســاخت ســد 
گتوند را از ابتدا اشتباه دانستند و حتی 
عده ای از منتقدان خواستار تخریب آن 
شدند. با این حال این سد که با هدف 
تأمین بخشــی از برق مورد نیاز ایران 
که معادل ۴۵۰۰ گیگاوات  ســاعت 
در سال اســت، کنترل سیالب های 
فصلی کارون، تنظیم آب کشــاورزی 
پایین دست ساخته شــد و نیز ایجاد 
یک منطقــه  گردشــگری همچنان 
به کارش ادامــه داد، گرچه در حدود 
۱۰ سال گذشته به بیشتر مقاصدش 
نایل نشده و لطمات جبران ناپذیری به 

منطقه وارد کرده است.
در همین باره عیســی کالنتری، 
رئیس سازمان محیط زیست، چندی 
پیش در زمانی که مشــاور معاون اول 
رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی 
و محیط زیســت و دبیر ستاد احیای 
دریاچه ارومیه گفته بود: » مجریان این 
پروژه به خاطر اجرای آن باید محاکمه 
شوند. پیش از انقالب، آمریکایی ها سد 
گتوند را از نظر زیست محیطی بررسی 
و محل احــداث ســد را ۱۵ کیلومتر 
باالتر تعیین کردند. بعد از انقالب در 
بررسی های صورت گرفته، مسئوالنی 
که طرح را بررســی کردند، گفتند که 
آمریکایی ها می خواستند مخزن سد 
کوچک باشد به همین دلیل جای آن 
را نادرســت تعیین کردند. به همین 
دلیل مکان سد را جابه جا کردند. قرار 
شد ســد در جای جدید ساخته شود. 
جای جدید ســد انتقادهای بسیاری 

را با خود همراه کــرد؛ زیرا در نزدیکی 
آن گنبدی نمکی قرار داشت. شرکت 
زیرمجموعــه وزارت نیــرو در دولت 
احمدی نژاد اعالم کــرد که روی تپه 
نمکی نزدیک سد پتوی رسی کشیده 
می شود، تا مشــکل حل شود. پتوی 
رسی فایده ای نداشت و حاال آب پشت 
سد به  حدی شور شــده که نمی توان 
برای آن کاری کرد. شــوری آب زیر 
سد، ۵/۵ برابر شوری آب خلیج فارس 
است؛ اگر قرار باشد سد دور زده شود، 
۸ سال طول می کشید و در این مدت 
محیط زیست خوزســتان خسارت 
بسیاری خواهد دید و اراضی آن از بین 
می رود. به همین دلیــل، به نظر من 
مجریان این پروژه به خاطر اجرای آن 

باید محاکمه شوند.«
قیمت گذاری  ها عادالنه نیست

اما در کنار مشکالت محیط زیستی 
فراوانی که ســاخت این ســد در پی 
داشت، زندگی روستاییان این منطقه 

نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
شوری آب کارون در پی آبگیری این 
سد باعث کاهش تولید و افزایش تلفات 
ماهی ها و زیان به آبزیان شد. بسیاری 

از نخلستان ها، تحت تاثیر شورشدن 
آب کارون از بین رفتنــد. همچنین  
کشاورزی خوزســتان و  محصوالتی 
مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه 
کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت 

از بین برد.
به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ۲۶ 
روستا با آبگیری این سد نیز از تبعاتی 
بود که به طور مستقیم بر روستائیان 

این منطقه اثر گذاشت.
زیــر آب رفتن هر ســاله برخی از 
روســتاهای اطراف این سد در زمان 
آبگیری سبب شد که شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایــران تصمیم به 
تخلیه این روستاها بگیرد. آنها با خرید 
امالک روستاییان منطقه که به دلیل 
آسیب به باغات و خانه ها و زمین ها از 
سکه افتاده بود اقدامات اولیه را برای 
تخلیه این منطقــه آغاز کردند برخی 
رفتند اما برخی دیگر از اهالی می گویند 
 قیمت گذاری کارشناسان غیرمنصفانه 
است. این در حالی است که مسئوالن 
وزرات نیرو بدون این که تملک اراضی 
برخی روستاهای واقع در مخزن سد 
گتوند را انجام دهنــد، در روز پنجم 
خرداد ۱۳۹۱ فاز اول نیروگاه سد گتوند 
علیا را افتتاح کردند. حتی در آن زمان 
وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به 
انجام معامله، در گرمای توانفرســای 
تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به 
این روســتا را قطع و کابل های برق را 
جمع آوری کرد و حتی با نصب موانع 
فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد 
تا با اســتفاده از گرمای توانفرســای 
خوزســتان و محاصــره همه جانبه و 
قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به 
فروش اراضی خود و انجام معامله کند. 
گرچه در این سال ها هم کامال موفق 
نشــده و هنوز خانوارهایی ساکن این 

مناطق هستند.
در همین باره محســن حیدری، 
حقوقدان و فعال محیط زیست درباره 
تبعات انســانی احداث این ســد نیز 
می گوید: »در قیمت گــذاری اراضی 
روستاییان و عشایر پشت سد گتوند 
شــاهد عدم توجه بــه ویژگی های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، 
به گونه ای که بهای پراخت شــده به 
روستاییان و عشایر ســاکن در حوزه 
مخزن سد، توان معادل سازی زندگی 
آنان را نداشت و کامال آشکار بود که این 
افراد هرگز موفق بــه آغاز یک زندگی 
جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد 
و در جریان ایــن جابه جایی و به علت 
قیمت ناعادالنه زمین هایشان، فکری 
برای توانمندســازی آنان نمی شود و 
کرامت انسانی آنها پایمال می شود و 
با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری 

به یــک کشــاورز یکجانشــین، یا 
تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی 
به یک حاشیه نشین شهری، از بخش 
عمده حقوق انســانی خــود محروم 

می شوند«.
بر اســاس آخریــن گزارش های 
رســیده، شــرکت آب نیرو بعضی از 
زمین ها را متری ۶۵۰ تومان خریداری 
کرده و بابت خانه ها هم  متری ۲۰ هزار 
تومان داده که به ســختی ۵ میلیون 
تومان می شــد که این خــود هزینه 
حمل ونقل وســایل و دام روستاییان 
به مناطق دیگر نمی شود. این در حالی 
است که شرکت توســعه  منابع آب و 
نیروی ایران طی یک بیانیه مطبوعاتی 
که اخیراً منتشر شده است، اعالم کرده 
که ســد گتوند هیچ پرونده حقوقی 
بابت تملک اراضی مخزن خود ندارد 
و با رعایت مفــاد الیحه قانونی تملک 
اراضی و امالک، نسبت به تعیین بهای 
امالک اقدام کرده و بهای تعیین شده 
توسط کارشناســان دادگستری را، 

پرداخت کرده اند.
  ۳۵۰  خانوار، پولی 
دریافت نکرده اند

علی یوســفی منجزی، نماینده 
حقوقی روســتاهای زیــر آب رفته 
منطقه کــه خود اهل روســتای آب 
ماهیک است دراین باره می گوید: »به 
۳۵۰ خانوار این روستاها حق وحقوقی 
پرداخت نشده است. سال ۹۸ نماینده 
حقوقی شرکت آب نیرو از تهران آمد 
و چند صورت جلســه در فرمانداری 
مسجدسلیمان به تصویب رسید ولی 

به تعهدات خود عمل  نکردند«.
به گفتــه  او آب وارد روســتاهای 
گلــزاری آب ماهیک، پابــر آفتاب، 
تنگ هلیل، سربیشه، رگ هلیل گاورا 
لبرود از بخش مرکزی اللی و تلخاب 
تاجدین، پرنوشــته، ســرپر و کنار 
هشــتلک از بخش مسجدسلیمان 
شــده اســت. آب وارد زمین هــای 
کشاورزی و خانه ها شــده و تنها راه 
امرار معــاش روســتاییان را مختل 

کرده است.

زیر آب رفتن »پرنوشته« و »تلخاب« پس از آبگیری یک سد

روستاییان حواشی گتوند به حاشیه ها  رانده شدند

خبر

آتش ۵۰ باغ دو منطقه  »برقه« و »سوَل ال« 
در ابیانه ی تاریخی را سوزاند و زنگ خطر را برای 

بافت تاریخی این شهر به صدا درآورد.
به علت تراکم زیاد درختان و وجود درختان 
خشک، روز چهارشــنبه چهارم تیر، شعله های 
آتش به سرعت در ســطح باغ ها گسترش پیدا 
کرد که در مراحل اولیه، نیروهــای دهیاری با 
کمک اهالی ابیانه، اقدام به خاموش کردن آتش 
کردند، اما شدت آتش به حدی بود که از نیروهای 
آتش نشانی و امداد شهرستان نیز کمک خواسته 
شد که آتش نشانی های شهردارِی نظنز، بادرود 

و کاشان به کمک نیروهای محلی رفتند.
با گســترش آتش، نیروهای آتش نشــانی 
شهرستان شاهین شــهر اصفهان نیز به منطقه 
اعزام شدند که بعد از پنج ساعت تالش، آتش در 
باغ ها مهار شد و لکه گیری و جلوگیری از شعله ور 

شدن آتش تا ظهر پنج شنبه ادامه داشت.
۵۰ باغ در میان شعله های آتش به طور کامل 
ســوختند و تعدادی از باغ های دیگر نیز آسیب 
دیدند. محصول عمده ایــن باغات آلو بود که در 

این آتش از بین رفت و خسارت سنگینی به مردم 
ابیانه وارد شد. از سوی دیگر چند نفر از نیروهای 
امدادی و آتش نشانی در زمان عملیاِت خاموش 
کردن آتش دچار آســیب دیدگی شدند که به 

مراکز درمانی منتقل شدند.
روســتای تاریخــی ابیانه در ســال ۱۳۵۴ 
خورشیدی در فهرســت میراث ملی کشور به 
ثبت رسیده، این در حالی است که جدای از بافت 
تاریخی روستا، تعداد ۳۲ اثر تاریخی نیز به عنوان 

تک بنا به ثبت ملی رسیده است.
آتش در جنگل های اطراف گرگان

از عصر روز پنج شــنبه همچنین بخشــی 
از عرصه های جنگلی شــهر گرگان در منطقه 
صیادشیرازی دچار حریق شــد و خوشبختانه 
پس از چند ســاعت مهار شــد. رئیس سازمان 
آتش نشــانی شــهرداری گرگان گفت: سطح 

آتش سوزی وسیع نبود.
مهدی قره قاشی، رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان گفت: دو 
اکیپ آتش نشانی گرگان در محل حریق حضور 

پیدا کردند. وی از مردم خواست در این روزهای 
گرم که با کاهش رطوبت و وزش نسبی باد همراه 
شده از برافروختن آتش در عرصه های مرتعی و 
جنگلی خودداری کنند و ابــراز امیدواری کرد: 
تا ســاعتی دیگر آتش ســوزی در این عرصه ها 

اطفا شود.
جنگل های کوه های شرق یاسوج طعمه 

آتش شد
ظهر روز جمعه نیز خبرهایی در مورد حریق 
در جنگل های منطقه ســروک در شــرق شهر 

یاسوج مخابره شد.
این آتش ســوزی کمــی باالتــر از مناطق 
مسکونی منطقه سروک شهرستان بویراحمد 
آغاز شده است. حجم دود و آتش در این منطقه 

حکایت از نابودی بخشی از مراتع دارد.
نیروهــای مردمــی و متولــی بــرای مهار 
آتش ســوزی منطقه راهی محل آتش سوزی 

شدند.
 افزایش۲.۵ برابری آتش سوزی

رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 

آبخیــزداری گفــت: امســال۸۰۰ مــورد 
آتش ســوزی در جنگل هــا و مراتع کشــور 
گزارش شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 

۲.۵ برابر افزایش یافته است.
مسعود منصور در حاشــیه عملیات غرس 
نهال به یاد البرز زارعی که چند روز پیش به دلیل 
سانحه سوختگی حین عملیات اطفای حریق در 
منطقه دیل گچساران جان باخت اظهار داشت: 
هشت هزار هکتار از جنگل ها و مراتع کشور در 

این آتش سوزی ها درگیر حریق شده است.
در این میان ۸۰درصد از آتش ســوزی های 
عرصه های طبیعی امسال در مراتع ایران رخ داده 

است. ۶ مورد از آتش سوزی های سال جاری در 
جنگل ها و مراتع کشور به دلیل سخت گذر بودن 
منطقه محل وقوع چند روزطول کشیده و بقیه 

در همان روز نخست مهار شده است.
بجز ۲ مورد حریق که بر اثر صاعقه بوده بقیه 
آتش سوزی های امسال به دلیل عوامل انسانی 

رخ داده است.
خاموش نشدن کامل بقایای آتش روشن شده 
از سوی گردشگران در جنگل ها، اختالف های 
محلی و آتش زدن پســماند مزارع کشــاورزی 
از عوامــل مهم آتش ســوزی های امســال در 

عرصه های طبیعی کشورمان بوده است.

رشد ۲.۵ برابری آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور 

حریق به باغ های ابیانه تاریخی هم رسید

شرکت نیرو بعضی از 
زمین ها را متری ۶۵۰ تومان 

خریداری کرده و بابت 
خانه ها هم  متری ۲۰ هزار 
تومان داده که به سختی 

۵ میلیون تومان می شود 
که حتی پاسخگوی هزینه 

حمل ونقل وسایل و دام 
روستاییان به مناطق دیگر 

نیست

گفته می شود حتی فروکش 
کردن آب سد گتوند هم 

دردی از مردم غمزده این 
منطقه دوا نمی کند چرا که 

شوری آب این سد سبب 
شده است زمین های 
کشاورزی این منطقه 
هر روز بیش از پیش به 

شوره زار بدل شود
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