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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل:
نتیجه مسافرت مردم به شمال ۲ تا 

۳ هفته دیگر مشخص می شود
سید فرزاد جاللی، 
رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی بابل گفت: این 
روزها مــوج عظیمی 
از مســافرت ها بــه 

شهرهای مازندران انجام شده که نتیجه آن ۲ تا ۳ 
هفته دیگر مشخص می شود و شاهد موجی از شیوع 

کرونا خواهیم بود.
    

۱۰۹ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: از 9 تا ۱۰ 
شهریور ۱۳99 یک هزار و ۶۴۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱9 در کشور شناسایی و ۵۷۳ نفر از آنها بستری 
شدند. به گفته او در طول ۲۴ ســاعت، ۱۰9 بیمار 
کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۲۱ هزار و ۵۷۱ نفر رسید.
    

نجات جان ۱۶ غریق در روز عاشورا
رئیس هیات نجات غریق مازندران گفت: ناجیان 
غریق استان مازندران در روز عاشورا ۱۶ نفر را از مرگ 
حتمی در دریا نجات دادند. به گفته او با وجود تصمیم 
ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی طرح های 
دریا متأسفانه شاهد حضور گسترده گردشگران در 

سواحل مازندران بودیم.
    

افزایش ۶  درصدی اهدای خون 
تهرانی ها در تاسوعا و عاشورا

مدیرکل انتقال خون  اســتان تهران از افزایش 
حدود شش درصدی اهدای خون در روزهای تاسوعا 
و عاشورا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در این دو روز، سه هزار و 99۳ واحد خون 

از سوی مردم پایتخت اهدا شده است.
    

لغو محدودیت ۶0 درصدی 
پذیرش مسافران هواپیماها

معاون حمل و نقل 
وزیر راه وشهرســازی 
گفت: بر اساس پروتکل 
بهداشــتی جدیــد، 
افزایــش ظرفیــت 

پذیرش مسافر داخل هواپیما به شرط خالی ماندن 
دو ردیف صندلی انتهایی هواپیما، استفاده از ماسک 
توسط مسافران در طول سفر و روشن بودن سیستم 

تهویه هواپیما بر روی زمین بالمانع است.
    

قدردانی وزیر بهداشت از برخی 
برگزارکنندگان مراسم محرم 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی 
از وعاظ، مداحان، مدیران و اعضای هیئات مذهبی 
و مردم که در مراسم عزاداری محرم، شیوه نامه های 
بهداشتی را رعایت کردند، قدردانی کرد. او در بخش 
دیگری از پیام خود نیز از تعداد اندکی که پروتکل ها 

را مورد توجه قرار ندادند، گالیه کرد.
    

زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا
یک متخصص بیماری های عفونی گفت: بهترین 
زمان برای تزریق واکسن در کشور، اوایل تا اواسط 
مهرماه است. اگر خیلی زود واکسن زده شود، ایمنی 
ایجاد شده در اواخر فصل اپیدمی، از بین می رود و 
اگر هم دیر زده شــود، ممکن است آلودگی قبل از 

ایمنی سازی رخ دهد.
    

مشاهده یوزپلنگ های جدید 
در سمنان

 مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان 
سمنان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۲۱ فرد 
یوزپلنگ در ســمنان 

مشــاهده و برای ۱۳ فرد از آن ها شناسنامه تهیه و 
نامگذاری شده اند.

    
 زیرگرفتن عزاداران محرم 
در ۲ نقطه شهرقدس تهران

یک دستگاه خودرو ســواری پژو ۴۰۵ که راننده 
آن مست بود، به سمت یک هیأت عزاداری در میدان 
بهاران شــهرقدس رفت و تعدادی از عزاداران را زیر 
گرفت. این خودرو سواری پس از آن به سمت میدان 
مصلی شهرقدس رفت و در این نقطه نیز تعدادی از 
شــهروندان را زیر گرفت. به گفته معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی غرب اســتان تهران فرد مذکور 
پس از تعقیب و گریز توسط عوامل انتظامی دستگیر 

و ۶ مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

برق، گاز، بهداشت، آموزش، حمل 
و نقل، غذا .... در سیستان و بلوچستان 
همه این واژه ها در پس کلمه دیگری به 
نام »کمبود« جا خوش کرده، اما در میان 
همه این محرومیت ها، کمبود آب، امان 
مردمان این دیار را بریده است. سرزمینی 
در کنار آبی بیکران اقیانوس. اقیانوسی 
که اما، لبان تشــنه مردمانش را هم تَر 

نمی کند.
سال هاســت بســیاری از شهرها و 
روستاهای استان سیستان و بلوچستان 
با مشــکالت فراوان کمبود آب دست و 
پنجه نرم می کنند. گرچه هر از چندی 
خبرهایی از سوی منابع رسمی از افتتاح 
خط لوله انتقال آب شــیرین به برخی 
روستاها و آبرســانی هر روزه به مناطق 
روستایی با تانکرها منتشر می شود، اما 
همچنان قصه پر غصه بی آبی و کم آبی 
و خشکسالی در سیستان و بلوچستان 
بر قوت خــود باقی اســت و خبرهای 
دامنه دار در مورد مرگ کودکانی که اسیر 
هوتگ های عمیق شدند یا دخترکان و 
پسرکانی که برای برداشتن دبه ای آب 
طعمه گاندوها  می شوند، نشان می دهد 
هنوز در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و 
برخی از مردمان این استان که شمارشان 
هم کم نیســت، از نعمت آب شــیرین 

محروم هستند.
بر اســاس آخریــن گزارش های 
منتشر شده، چیزی حدود ۷۰۰ هزار 
نفر در این استان با آب رسانی سقایی و 
تانکری، بخشی از نیاز خود به آب شرب 

را تامین می کنند. این در حالی است 
که بر اســاس این گزارش ها از ۷۱۰۰ 
روســتایی که در کشــور به صورت 
ســقایی آبرسانی می شــوند، ۱۲۵۷ 
روستا در استان سیستان و بلوچستان 

قرار دارند. 
چابهار در وضعیت بحرانی 

گرچه کمبود و نبود آب شرب مشکل 
تازه ای در شهر ها و روستا های سیستان و 
بلوچستان نیست و اغلب شهرهای آن، 
حتی مرکز استان هم با مشکالت شدید 
آب شرب دست و پنجه نرم می کنند اما، 
کم آبی در بسیاری از مناطق جنوبی این 
استان به ویژه چابهار، کنارک و قصرقند 
بیش از سایر مناطق آن است. به طوری 
که شاخص دسترسی به آب آشامیدنی 
در استان سیستان و بلوچستان حدود ۶۵ 
درصد است که این شاخص برای چابهار 
تنها ۲۱ درصد برآورد می شود. یعنی ۷9 
درصد از مردم چابهار به آب شرب سالم 

دسترسی ندارند. 
این در حالی است که براساس اعالم 
منابع محلی بســیاری از روستا های 
جنوب این اســتان سیستم آبرسانی 
دارند، اما این سیستم چنان فرسوده  
اســت که مدام با قطعــی آب آن هم 
در فصل تابستان و گرمای شدید هوا 
مواجه است و به همین دلیل هم اهالی 
این روستا ها برای تامین آب مصرفی 

به هوتک ها رومی آورند. 
جمشید سارانی سرپرست فرمانداری 
شهرستان دشتیاری در این باره می گوید: 
»در همه روستاها آبرســانی با کمک 
ناوگان سیار انجام می شــود، اما باز هم 
کافی نیســت و باید اقدامات بیشتر و 

موثرتری انجام شود«.

 ۱۵0 خانوار بدون آب شرب 
تنها در یک روستا

محمد براوی، دهیار روستای دور از 
توابع کنارک، درباره مشکل بی آبی این 
روستا به ایلنا گفته بود: »لوله کشی آب 
روستا ۲۵ سال پیش با هزینه ای که خود 
اهالی پرداخت کردند، انجام شــد که با 
گذشت زمان این لوله ها فرسوده شدند و 
این در حالی است که تعداد خانوار ساکن 
این روستا از ۲۵ سال پیش تاکنون از ۲۰ 
به ۱۵۰ خانوار افزایش یافته است. برای 
برطرف شدن مشکل فرسودگی لوله های 
آب شرب روستا که اهالی را با مشکالت 
عدیده ای روبه رو کرده بار ها به مسئوالن 
شهرستان و استانی مراجعه کردیم، ولی 
هیچ اقدامی در این زمینه شکل نگرفت. 
اهالی به ناچار برای آب شرب دو سالی 
می شــود که از آب هوتک های منطقه 
اســتفاده می کنند که بــرای مصارف 

غیرشرب و احشام به کار می رود«.
به گفته او برای آبرسانی سیار به این 
روستا نیز ســازمان آبفای شهرستان 
کنارک اعالم کرده که برای این تانکر ها 
باید حتما موتور آب در روستا باشد که 
به دلیل نبود این موتور ها، در بســیاری 
از مــوارد آب را بــه مرکز شهرســتان 

بازمی گردانند.
چرا مشکل حل نمی شود؟

اما، با وجود مجاورت این شــهرها 
و روســتا بــا دریــای عمــان و امکان 
شیرین ســازی آب این دریــا و انتقال 
آن به شهرها و روســتاهای بی آب چرا 
تاکنون این مشکل رفع نشده و مردمان 
این خطه از بی آبی در رنجند؟ حسینعلی 
شهریاری، نماینده سیستان و بلوچستان 
در مجلس شورای اسالمی در مورد دلیل 

عدم رفع مشــکل آب در این استان به 
رکنا گفته است: »بجز هوتک ها، دیگر 
نقاط سیستان و بلوچستان هم مشکل 
جدی آب دارند. کل استان دچار مشکل 
خشکسالی است. در زاهدان هم مشکل 
جدی آب داریم و متاســفانه دولت ها 

نتوانسته اند مشکالت را حل کنند«.
او ادامه داد: »در دولت احمدی نژاد و 
زمانی که آقای نامجو وزیر نیرو بود، انتقال 
آب از دریای عمان به تصویب رسید که 
گفتند منابع مالی زیادی می خواهد و باید 
فایننس شود اما فایننس کننده ای پیدا 
نشد. در دولت روحانی هم طرح مشابهی 
تصویب شــد ولی باز هم می گویند به 
علت کمبود منابع مالی بالتکلیف مانده 

است«.
شهریاری در توضیح تالش ها برای 
حل مساله، گفت: »سال گذشته استاندار 
اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی و خراســان رضوی 

موافقت نامه ای برای انتقال آب از دریای 
عمان به این سه اســتان امضا کردند. 
گفته می شــود حدود ۱۰ هزار تومان 
منابع مالی برای اجــرای این پروژه نیاز 
است اما متاسفانه نه بخش خصوصی و 
نه بخش دولتی نمی توانند منابع مالی 
الزم را تامین کنند. البته با توجه به تورم 
موجود، مبلغ الزم برای انجام این پروژه 

روز به روز باالتر می رود«.
اجرای خط انتقال آب به 

روستاهای دارای تنش آبی 
اما در پی این مشکالت که در روزهای 
گرم تابستان شــدت نیز گرفت، اواخر 
مرداد ماه امســال مدیرعامل شرکت 
آبفای استان سیســتان و بلوچستان از 
بهره برداری آزمایشی ۳۸ کیلومتر خط 
انتقال آب به روســتاهای دارای تنش 
آبی در استان خبر داد. به گفته علیرضا 
قاســمی، جهت رفع مشــکل کمبود 
و تأمین آب شــهر هیرمنــد، قرقری، 
شندول و ۳۱۰ روستای دارای تنش با 
جمعیت ۵۰ هزار نفر، خط دوم سامانه 
آبرسانی حد فاصل شهرستان زهک تا 
شهرستان هیرمند به طول ۳۸ کیلومتر 
اجرا و به صورت آزمایشی به بهره برداری 
رسیده است. قاسمی افزود: »برای حل 
مشکالت آب شرب روستایی به  صورت 
اساســی و بلندمدت نیازمند اعتبارات 
الزم و همکاری سایر دستگاه ها هستیم 
تا با همدلی و تفاهم بتوانیم این خدمات 
را در روستاهای محروم نیازمند آب، در 

استان گسترش دهیم«.
افتتاح های نمادین

گرچه این خبر در نوع خود می تواند 
برای مردم این اســتان که با مشکالت 
عدیده آب دســت به گریبان هستند 
خوشحال کننده باشــد، اما برخی آن 
را خبرسازی های ســازمانی برای آرام 
کردن مــردم معتــرض می دانند. این 
شائبه در حالی قوت می گیرد که دی ماه 
سال گذشته نیز علی الریجانی، در پایان 
دوره کاری خود در کسوت رئیس مجلس 
برای افتتاح خط انتقال سد زیردان در 
میان سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
حاضر شد. افتتاحی که به زعم بسیاری 

قالبی و به زعم عده ای دیگر نمادین بود.
شه بخش گرگیج عضو شورای شهر 
چابهار و نماینده شورای استان در شورای 
عالی کشور ضمن اشــاره به بحران آب 
آشامیدنی در سیســتان بلوچستان به 
ابعاد مختلف افتتاح این طرح پرداخت 
و گفت: »سد زیردان در سال 9۰ افتتاح 
و مقرر شد طرح لوله کشی آب آشامیدنی 
سالم از طریق این سد انجام و طرح افتتاح 
شود؛ این اقدام، اما از سال 9۴ تا به حال به 
تعویق افتاد. افتتاح این پروژه در ۲۴ دی 

ماه سال 9۸ توسط آقای الریجانی انجام 
شــد، اما به صورتی که مردم سیستان 
ترجیح می دهند از تشنگی بمیرند، اما 
اینچنین تحقیر نشوند. دلیل این تحقیر 
این اســت که مردم را فریــب داده اند و 
چیزی را افتتاح کردنــد که اصال وجود 
ندارد، حتی یک روستا از ۲۶۱ روستا از 
آب آشامیدنی که قرار بود این طرح تامین 
کند برخوردار نیست، روستا ها اصال به 
خطوط لوله کشی وصل نیستند، تنها 
خطی که وجود دارد همــان خط لوله 
قدیمی دهه ۶۰ اســت که جهاد برای 
۱۲هزار نفر جمعیت آن سال تعبیه کرده 
بود که این خط نیز فرسوده و تخریب شده 

و قادر به آبرسانی به مردم نیست«.
اجرای طرح »نذر آب3 « در ۴ 

استان از نیمه شهریور
در کنار همه طرح های نیم بندی که 
چندان به رفع مشکل از طریق آن امیدی 
نیست، رئیس جمعیت هالل احمر هم 
به تازگی اعالم کرد که امسال طرح نذر 
آب ۳ از نیمه شهریور تا هفته اول مهرماه 
در استان های سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، خراســان جنوبی و کرمان 

اجرایی خواهد شد.
کریم همتی، با اشاره به اجرای طرح 
»نذر آب ۳« در تابستان امسال، گفت: 
»برای سومین ســال متوالی جمعیت 
هالل احمر اجرای طرح نــذر آب را در 
مناطقی که دچار مشکالت آبی هستند 

در دستور کار دارد«.
وی با تاکید بر اینکه در ۲ ساله گذشته 
کاروان سالمت در قالب طرح نذر آب در 
نواحی کم برخوردار اســتان سیستان 
و بلوچستان اجرایی شــد، افزود: »در 
طرح نذر آب ۳، سه محور حمایت های 
معیشتی، خدمات درمانی )با پیوست 
ویروس کرونا( و برخــورد با تنش های 
آبی به شکل استقرار تانکر، تصفیه آب و 
لوله کشی برای دسترسی مردم به آب 

آشامیدنی سالم اجرایی می شود«.

سیستان و بلوچستانی ها همچنان با مشکالت تامین آب شرب مواجه هستند

آب رسانی سقایی و تانکری در کرانه آب های آزاد

خبر

وزیر آموزش و پرورش ایــران از گروه بندی 
دانش آمــوزان برای حضــور در مدارس ضمن 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داده است.
محســن حاجی میرزایی گفت: کالس ها 
حضوری برگزار می شــوند، ولی اگر مساحت 
کالس و مدرســه بــه گونــه ای باشــد کــه 
فاصله گــذاری اجتماعی رعایت نشــود باید 

گروه بندی کنیم.
به گفته او کل محتوای آموزشی مورد بازبینی 
قرار گرفته و دروســی که بایــد الزاما حضوری 
آموزش داده شود مشخص شده و آنها که تمرین 
و تکرار اســت به بخش غیرحضــوری منتقل 

می شود.
  3۵ درصد مدارس 

حضوری تدریس می کنند
او درباره تعداد و شــمار مدارسی که آموزش 
آنها در کشــور به صــورت غیرحضوری خواهد 
بود؟ گفت: ۳۵ درصد مدارس ما که تعدادشان 
کمتر از ۵۰ دانش آموز است و می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی فاصله را رعایت کنند، 

کالس ها طبق روال عادی برقرار است.

وی افزود: اما در مورد بقیــه مدارس، بحث 
آمــوزش حضوری منتفــی نیســت و اصل بر 
حضوری بودن آموزش ها است. درباره ۶۵ درصد 
مدارس باقی مانده باید گفت در جایی که تعداد 
دانش آموزان به گونه ای باشد که رعایت فاصله 
ممکن نباشد ناگزیر هستیم کالس ها را حضوری 
برگزار کنیم اما در قالب گروه بندی های متفاوت 
که برخی روزهای فــرد و برخی روزهای زوج به 

مدرسه بیایند.
وزیر آموزش و پرورش بــا تاکید بر اینکه در 
همه مدارس سراســر کشــور اصل بر برگزاری 
حضوری اســت مگر اینکه رعایــت پروتکل ها 
تحت هیچ شــرایطی امکان پذیر نباشد گفت: 
برنامه ریزی های جزئی به مدارس واگذار شــده 
که متناسب با وضعیت تصمیم گیری می کنند و 

فعالیت آموزشی را آغاز می کنند. 
  بجز مناطق قرمز؛ ۱۵ شهریور 

تمامی مدارس باز است
وزیر آمــوزش و پرورش در پاســخ به اینکه 
خانواده ها هنوز تکلیف خود را نمی دانند، شنبه 
مدارس باز اســت یا خیر؟ عنوان کرد: شنبه روز 

آغاز سال تحصیلی است و بنابراین همه مدارس به 
صورت حضوری دایر هستند، مگر منطقه ای که 
از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعالم شود که در این 
صورت مدارس آن منطقه اجازه بازگشایی ندارند. 
حتی اگر منطقه ای زرد باشــد کالس ها برگزار 
می شــود ولی با تعداد محدودتر دانش آموزان؛ 
این موضوع تا قبل از روز شنبه از سوی مدارس به 

خانواده ها اطالع رسانی می شود.
کمبود تبلت

وی درباره تهیه تبلــت ارزان گفت: ظرفیت 
تولید داخلی پایین است و امکان واردات و تامین 
منابع مالی الزم در این زمان کوتاه دشوار است. 
پیگیری هایی در حال انجام است اما فرض را بر 
این گذاشته ایم برای آنها که تبلت ندارند آموزش 

را به طرق دیگری ارائه کنیم.
  کتاب های درسی 

در موعد مقرر توزیع خواهد شد 
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت توزیع 
کتاب های درسی هم اظهار کرد: توزیع کتاب های 
درســی نگران کننده نیست، وضعیت استان ها 
هرروز پیگیری می شود و مطمئن هستیم شروع 

ســال تحصیلی را با کتاب های درســی دنبال 
می کنیم. برخی دیر در مدرسه ثبت نام کرده اند 
یا محل سکونتشان تغییر کرده اما آنها که ثبت نام 
کرده اند حتما در موعد مقرر کتاب درسی خود را 

دریافت خواهند کرد.
حاجــی میرزایی دربــاره وضعیت آموزش 
دانش آموزان با نیازهای ویــژه نیز گفت: تدابیر 
الزم از سوی سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
اندیشیده شده است. در نسخه جدید شبکه شاد 
امکانات و کانا ل هایی درنظر گرفته شده و تالش 

می شود آموزش آنها آسیب نبیند.
 رونمایی از شاد جدید 

حاجی میرزایی ضمن اشاره به فعالیت مدرسه 
تلویزیونی، همچنین گفت: محتوای کلیه دروس 

در تمام مقاطع تحصیلی را تولید کرده ایم که هم 
روی شبکه شاد بارگذاری می شود و هم در اختیار 
خانواده ها و معلمان و دانش آموزان قرار می گیرد.

وی به توسعه ظرفیت های شبکه شاد اشاره 
کرد و گفت: روز ۵شنبه شبکه شاد با ظرفیت های 

جدید رونمایی خواهد شد.
حاجی میرزایی درباره اینترنت شبکه شاد نیز 
گفت: بحث اینترنت مورد پیگیری ما قرار گرفته 
و پیشنهادهایی به ستاد کرونا دادیم. کمیته ای 
برای بررسی موضوع تعیین شــد که پیشنهاد 
کمیته تعیین و دریافت یک سوم هزینه اینترنت 
است که هنوز در ستاد ملی تصمیم گیری نشده 
و قبل از شــروع ســال تحصیلی تعیین تکلیف 

خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید اعالم کرد؛

گروه بندی دانش آموزان برای حضور در مدارس

در کنار همه طرح های 
نیم بندی که چندان به رفع 
مشکل از طریق آن امیدی 

نیست، رئیس جمعیت 
هالل احمر هم به تازگی 

اعالم کرد که امسال طرح 
نذر آب 3 از نیمه شهریور 

تا هفته اول مهرماه در 
استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، 

خراسان جنوبی و کرمان 
اجرایی خواهد شد

گرچه کمبود و نبود آب 
شرب مشکل تازه ای 

در شهر ها و روستا های 
سیستان و بلوچستان 

نیست و اغلب شهرهای 
آن، حتی مرکز استان هم با 
مشکالت شدید آب شرب 
دست و پنجه نرم می کنند؛ 

اما، کم آبی در بسیاری 
از مناطق جنوبی به ویژه 

چابهار، کنارک و قصرقند 
بیش از سایر مناطق این 

استان است
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