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اجازه تعطیلی هیچ روضه ای را 
نمی دهیم

رییــس ســازمان 
تبلیغات اسالمی گفت: 
ســال گذشــته بخاطر 
دالیل بهداشتی بعضی 
هیات های مذهبی تعطیل 

شد اما امسال اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نخواهیم 
داد و جلوی ممانعت برگزاری آیین های دینی به ویژه 
روضه های خانگی نیز خواهیم ایستاد. به گزارش ایرنا، 
در پی موج پنجم کرونا،حجت االســالم محمد قمی 
افزود: ما موالیان اهل بیت)ع( و عالقه مندان به معارف 
الهی افرادی مسئولیت پذیر هستیم و اجازه نمی دهیم 
احکام و معارف بر روی زمین بماند. وی یادآور شد: ما 
امسال در ماه محرم باید تمام ایران را سیاه پوش کنیم 
و همه دستگاه های اجرایی باید ظرفیت های خود را در 

جهت تعظیم شعائر به کار ببندند.
    

احتمال وقوع ۳۱ حادثه طبیعی و 
انسان ساز در تهران 

مدیــر عامــل یک 
ســازمان مردم نهــاد 
می گویــد: بســیاری از 
شهروندان تهران حتی 
نمی دانند چه مخاطراتی 

در این شهر وجود دارد. در شهری که شهروندان ندانند 
چه حوادثی ممکن است رخ دهد، پس قطعا برای آن 
آماده هم نیستند. به گزارش ایسنا، احمد بختیاری 
با بیان اینکه در دنیا ۴۳ حادثه طبیعی و انسان ساز 
ممکن است رخ دهد، گفت: حادثه سیل هم انسان ساز 
و هم طبیعی است؛ طبیعی از آن جهت است که بر اثر 
بارش رخ می دهد و انسان ساز به این دلیل است که بر 
اثر باز کردن سد به وجود می آید. حوادث فروچاله، 
نشست زمین، طوفان و ... حوادثی هستند که ممکن 
اســت در تهران رخ دهند. احتمال وقوع حدود ۳۱ 

حادثه طبیعی و انسان ساز در تهران وجود دارد. 
    

کاهش ۱۵۱ درصدی آمار ازدواج و 
افزایش 24۵ درصدی طالق در اسکو
در پی باال رفتــن آمار طالق و کاهــش ازدواج 
در شــهرهای بزرگ، به نظر می رسد، در شهرهای 
کوچک کشور نیز آمار چندان رضایت بخش نیست. 
به گزارش ایسنا، بابک رضی منش، فرماندار اسکو به 
کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق در این شهرستان 
طی یک دهه اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار 
ازدواج در ۱۰ سال گذشته، ۱۵۱ درصد کاهش یافته 
و آمار طالق هم در همین مدت ۲۴۵ درصد افزایش 

داشته است .
    

توصیه به دلبری به جای ورزش 
برای دختران!

کارشــناس حوزه 
خانواده و ازدواج می گوید 
ما در زندگی مشــترک 
باید راه هــای دلبری از 
یکدیگر را یاد بگیریم، 

راه های اینکه چگونه محبت بکنیم، چگونه محبت 
ببینیم. به گزارش تسنیم، حجت االسالم تراشیون 
در برنامه سمت خدا با تأکید بر آموزش فرزندان برای 
آمادگی ازدواج گفت: گاهی گله مندی می کنم که در 
این سال ها نشده فردی بیاید پیش من و بگوید آقای 
تراشیون من دختر نوجوانی دارم، جوانی دارم و به سن 
ازدواج نزدیک می شود، شــما پنج تا راهکار دلبری از 
شوهر را به من یاد بدهید که من به این دخترم یاد بدهم 
تا وقتی وارد زندگی می شــود، بتواند دل شوهرش را 
به سمت خودش نرم کند، در عوض، دختر را کالس 
تکواندو، ووشو و کاراته می برد؛ می گوییم برای چه؟ 
می گوید حاج آقا این مردها زبان نفهم هســتند، باید 
زور باالی سرشان باشد؛ یعنی آماده اش می کنی برای 

میدان نبرد. واقعاً با این موارد مواجه بودم.
    

آتش سوزی ۸۸ هکتار از 
محیط زیست تهران در ۳ ماه 

فرمانــده یــگان 
محیــط  ظــت  حفا
زیست اســتان تهران 
با بیان اینکــه از ابتدای 
ســال جاری تاکنون در 

مجموع ۲۵ مورد اطفای حریق در مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیســت این 
استان انجام شــده، اظهار کرد: تا ۵ تیر امسال ۸۸ 
هکتار از مراتع طبیعی و اراضی ملی این استان دچار 
آتش سوزی و ۲۴ مورد حریق اطفا شد. به گزارش 
ایسنا، فرهاد زندی گفت: براســاس بررسی های 
صورت گرفته، وقوع این آتش سوزی ها ناشی از روشن 
و رها کردن آتش در طبیعت توسط انسان به منظور 
 پخت غذا و ... و گسترش آتش سوزی بوده اما تاکنون 

هیچ کس در این زمینه دستگیر نشده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

بی آبــی در خوزســتان باالخــره، 
چنان اماِن مردم را برید که شامگاه روز 
پنج شنبه ۲۴ تیرماه، شهرهای مختلف 
این استان شــاهد تجمع و راهپیمایی  
در اعتراض به قطعی آب بودند.  معضل 
نبود آب، در این استان نه تنها کشاورزان 
و دامداران را که با زمین های خشــک و 
دام های تشنه دست و پنجه نرم می کنند، 
به خیابان ها کشانده که شهروندانی را هم 
که در دمای ۵۰ درجه این استان، دغدغه 
تامین آب آشامیدنی روزانه و رفع عطش 
خود و خانواده شــان را دارند هم نگران 
و عاصی کرده اســت. این در حالی است 
که چهار رود پر آب خاورمیانه  یعنی؛ دز، 
کرخه، کارون و اروند از جلگه خوزستان 

عبور می کنند.
هرچنــد زنــگ خطــر فاجعــه  
خشکســالی که این روزها در کشــور 
شنیده می شود، مدت ها پیش توسط 
کارشناســان محیط زیســت و اقلیم 
نواخته شد، اما شاید بتوان گفت؛ صورِت 
فاجعه بــارش را در هفته های اخیر به 
نمایش گذاشت. وقتی گزارشهایی از 
خشک شدن کامل تاالب هورالعظیم 
و رودخانه های کرخــه و زهره، دو رود 
پرآب در خوزســتان در شــبکه های 
مجازی به همراه تصاویری از تلف شدن 
هزاران ماهی بر اثــر کمبود آب در این 
رودخانهها منتشر شد. کم آبی که خیلی 
زود دامان شهروندان این مناطق را هم 
گرفت و می تــوان پیش بینی کرد که 

سایر نقاط کشور را نیز درنوردد.

 تظاهرات در برخی شهرهای 
خوزستان

در روزهــای گــرم اخیــر کــه 
خاموشی های برق، اغلب نقاط کشور، 
مردم را درگیر و عصبانی و هشدارهای 
مداوم قطعی احتمالی آب، شهروندان 
را نگران کرده اســت؛ قاســم ساعدی، 
نماینده شهر دشت   آزادگان در مجلس 
شورای اسالمی، خبر داد که شهروندان 
هویزه و دشت آزادگان برای تامین آب 
با دبه در صف می ایســتند. هر چند که 
همه منتظر بودند این مشــکل در این 
شهرها حل شــود اما، گویا قطعی آب به 
دیگر شــهرهای این استان تسری پیدا 
کرد به طوری که گزارش ها و ویدئوهای 
منتشره در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد که در برخی شــهرها در استان 
خوزستان شهروندان در اعتراض به بحران 
آب تجمعات اعتراضی برپا کرده اند. در 
این اعتراضات، شــهروندان شعارهایی 
مانند »رودخانه تشــنه اســت،آبش را 
می خواهد« و »جــان و خون مان فدای 

کارون« سر می دادند.
استاندار خوزستان: تصاویر 

اعتراضات جعلی است
قاسم سلیمانی دشــتکی، استاندار 
خوزســتان، در واکنش به گزارش های 
منتشــر شــده در خصوص اعتراضات 
مردم، برخی از تصاویر را جعلی، شیطنت 
و تحریک مردم خواند و عنوان کرد که در 
شــهرهایی مثل خرمشهر و سوسنگرد 
تجمعی برگزار نشــده، امــا به گزارش 
عصرجنوب، فریدون بندری، سرپرست 
فرمانداری بندرماهشهر از مسدود شدن 
جاده ماهشهر به بندر امام توسط برخی 
شهروندان به دنبال فراخوانی در فضای 

مجازی به دلیل مشــکالت بی  آبی خبر 
داد. خبرگزاری فارس هــم با تایید این 
خبر، نوشــت: »در پی مشکالت بی آبی 
در خوزستان، مردم با برگزاری تجمعاتی 
در برخی شهرها خواستار رسیدگی به 
این مشکل و تامین حق آبه رودخانه ها 
شدند«. آخرین گزارش های تایید شده 
نشان می دهد گروهی از شهروندان در 
شهرهای حمیدیه، شادگان، سوسنگرد 
و منطقه زرگان اهواز با اعالم نارضایتی 
از وضعیت موجود، نسبت به عدم تامین 
حق آبه تاالب ها و رودخانه ها وهمچنین 
پروژه های انتقــال آب کارون اعتراض 

کرده و شعار سر دادند.
قول پیگیری دولت

هر چند مشکل کم آبی رودخانه های 
خوزســتان به ویژه کرخــه و کارون در 
ماه های اخیر وجود داشته و به کمبود آب 
کشاورزی و آب شرب در مناطق روستایی 
انجامیده، اما بعد از این تجمعات بود که 
دیروز قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار 
خوزســتان به ایرنا خبر داد قرار است به 
زودی هیاتی از سوی دولت »برای بررسی 
خسارات ناشــی از تنش آبی« به استان 

خوزستان بیاید.
او گفت: »دکتر جهانگیری قول داد تا 
پس از اعزام این هیات، پرداخت خسارات 
ناشی از تنش آبی در استان در دستور کار 
قرار گیرد«. او همچنیــن ادامه داد: »با 
رایزنی هایی که با وزیر نیرو داشتم وی نیز 
قول مساعد داد تا در کاهش تنش آبی در 
استان ما را کمک کند چرا که خشکسالی 
امسال مشــکالت عدیده ای در بخش 

تامین آب استان به وجود آورده است«.
او با اشاره به مشــکالت پیش آمده 
در بخش تامین آب استان به خصوص 

مناطق پایین دســت کرخــه و غرب 
اســتان خوزســتان گفت: »متاسفانه 
شلتوک کاران استان، آب های تخصیص 
یافته به بخش شرب اســتان را مصرف 
می کنند و اجــازه نمی دهنــد که آب 
به پایین دست برســد. در حال حاضر 
خروجی آب سدهای استان به خصوص 
ســد کرخه و دز تنظیم شــده است و 
خروجی آن ۳۵۰ متر مکعب بر ثانیه است 
اما شلتوک کاران اجازه نمی دهند این آب 

به پایین دست برسد«.
به گفته او میــزان آورد آب رودخانه 
کرخه قبل از شهرســتان حمیدیه در 
حال حاضر ۸۰ متر مکعب بر ثانیه است 
اما همین آب بعد از حمیدیه به ۳۰ متر 
مکعب می رسد و این نشان می دهد که 
شــلتوک کاران عمده این آب را مصرف 
می کنند. خشکسالی باعث تنش آبی در 
استان شده است که کشاورزان استان باید 
در این زمینه همراهی بیشتری با مردم 
انجام دهند تا از این مشکل هم عبور کنیم. 
صحبت های اخیر اســتاندار خوزستان 
در حالی اســت که کارون پرآب ترین، 

بزرگ تریــن و طوالنی تریــن رودخانه 
ایران با ۹۵۰ کیلومتر طول در شــرایط 
عادی ۵۶۰ مترمکعب بر ثانیه دبی آب 
داشت. اما طبق اعالم وزارت نیرو دبی آب 
این رودخانه، امسال ۲۶۰ درصد کاهش 
یافته و سبب خشکیدگی بخش هایی از 

این رودخانه پرآب شده است.
این تنها سرنوشت کارون نیست، بلکه 
۴ رود بزرگ دیگر این استان هم با مشکل 
کم آبی شدید روبروست و همین موضوع 
تنش را از ســطح طبیعت به روستاها و 
از روستاها به شــهرها کشانده است، به 
طوری که ۲۰ شهر و 7۳۰روستای این 

استان از بی آبی رنج می برند.
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. وضعیتی که می تواند 
باعث به اوج رسیدن تنش های محیط 
زیستی خوزستان در ماه های گرم پیش 
رو شود. در روزهای اخیر حتی گزارش 
شده بود که شدت بی آبی در برخی شهرها 
به حدی است که 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.
 دستور رئیس قوه  قضائیه برای 

بحران خوزستان
به دنبال مشکالت ناشی از کمبود آب 
در استان خوزستان، هیاتی متشکل از 
نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان 
کل کشور برای بررسی مشکالت پیش 
آمده و وضعیت موجود، صبح دیروز عازم 

استان خوزستان شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
مقرر شده است هیات اعزام شده پیگیر 
راهکارهای فوری حل مشــکل آب در 
استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و 
همچنین دالیل به وجود آمدن وضعیت 
موجود را به رییس قوه قضاییه گزارش 

کنند.
مشکل انتقال آب کارون

امــا در این میــان برخــی کاهش 
بارندگی ها یا کشاورزان باالدست را تنها 
دلیل بروز این بی آبی ها در برخی مناطق 
خوزستان نمی دانند. در روزهای گذشته 
مطالبی در فضای مجازی مبنی بر صدور 
مجوز محیط زیســتی پروژه انتقال آب 
خوزســتان به صورت محرمانه منتشر 
شده که واکنش خوزستانی ها و فعاالن 

محیط زیست را در پی داشته است.
به گزارش ایرنا، قرار اســت بخشی از 
منابع آب چهارمحال و بختیاری در پروژه 

تونل ۶۴ کیلومتری بهشت آباد، به استان 
اصفهان منتقل شــود که این موضوع با 
مخالفت نمایندگان استان خوزستان 

مواجه شده است.
در این میــان برخی شــهروندان 
خوزستان در روزهای اخیر، یک پوستر 
قرمز رنگ با عناوین کارون جان ماست 
و کرخه جان ماســت را به عنوان تصویر 
پروفایل مشــترک خود در شبکه های 
مجازی و پیام رسان ها قرار داده اند و به این 
وسیله اعتراض خود را به این مطالب ابراز 
کرده اند. به گزارش ایســنا، هژیر کیانی 
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط 
زیست خوزستان در این خصوص گفت: 
»در دولت به اصطالح محیط زیســتی، 
به طرز بی ســابقه ای هجمه عظیمی بر 
خوزستان وارد کردند. سازمان حفاظت 
محیط زیســت به جای انجــام وظیفه 
ذاتی خود از جمله دفاع از حق آبه زیستی 
رودخانه ها، بیشتر نقش تسهیل گر اجرای 
پروژه های غارت گر آب را داشته است«.  
وی افزود: »رویه های این ســازمان در 
طول این سال ها برخالف اصل ۵۰ قانون 
اساسی و ســند ملی حفاظت از محیط 
زیست ابالغیه رهبری بوده است. به این 
شکل، دهن کجی کردند و آب را به بهانه 
شرب، به کام صنایع و توسعه کشاورزی 

در مناطق کویری انتقال دادند«.
دبیر انجمن دوســتداران طبیعت 
و محیــط زیســت خوزســتان گفت: 
»رودخانــه کارون به هیچ وجه ظرفیت 
و توان بارگذاری هــای جدیدی مانند 
طرح بهشــت آباد را ندارد. ضمن اینکه 
این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد و 
به دلیل پیش بینی اعتبارات نامحدود، 
می تواند کمر اقتصاد کشور را خرد کند«. 
به نظر می رسد بســیاری از شهروندان 
خوزستانی پروژه انتقال آب خوزستان 
را نگرانی دیگری برای مردم خوزستان 
می داننــد و معتقدند اجــرای چنین 
پروژه ای نه تنها مشکل را در خوزستان 
حل نمی کند که باید منتظر خشــکی 
فاجعه بار دیگری در این اســتان بود که 
می تواند تبعات آن نه تنها خوزستان که 

تمام کشور را دربربگیرد.

تجمع اعتراضِی مردم چند شهر خوزستان درارتباط با بی آبی

رودخانه ها و مردم تشنه اند؛ وعده ها استوار بر »آب« 

خبر

نگرانی ها از موج سویه جدید کرونا در کشور 
در حالی بیشتر می شود، که وزیر بهداشت معتقد 
اســت دیگر پروتکل ها جدی گرفته  نمی شود و 

وضعیت قرمز با وضعیت آبی برابری می کند.
این در حالی است که براساس آخرین اعالم 
مرکز روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، در شــبانه روز منتهی به ظهر دیروز، 
۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۶ هزار 

و 7۹۱ نفر رسید.
در این میان واکسیناسیون در کشور به تازگی 
مرز پنج میلیون نفر را رد کرده و برخی استان ها 
مانند خوزستان از سرعت کم واکسیناسیون و 

موج جدید ابتال در استان  خود نگران هستند.
  یک چهارم ۷۰ساله ها 
هنوز واکسن نزده اند 

دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز گفت: ۲۵ درصــد جمعیت باالی 
7۰ سال این استان هنوز برای دریافت واکسن 
مراجعه نکرده اند که باید در اولین فرصت برای 

دریافت واکسن مراجعه کنند.

به گزارش ایســنا دکتر فرهاد ابول نژادیان 
اظهار کــرد: این نشســت اضطــراری در پی 
شناســایی ۱۰ مورد ابتال به سوش جدید از نوع 
دلتا )هندی( در خوزستان برگزار شده است. او 
گفت: ۳ مورد از این افراد مبتال تبعه عراق بودند 
که در ورودی مرزهای شــلمچه شناسایی و به 
کشور خود بازگشت داده شدند. 7 مورد دیگر در 
خوزستان شناسایی شدند که یکی از آنها تبعه 

افغان بوده است.
بیمارستان های اطفال هم پُر شد

در این میان یک فوق تخصص عفونی اطفال و 
رییس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید با 
اشاره به وضعیت ابتالی کودکان به گونه هندی 
کرونا یا همان کرونای دلتا که این روزها در کشور 
شیوع پیدا کرده اســت، گفت: کودکان بیشتر 
ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند 
و به تبع آن در زنجیره انتقال هــم قرار گرفته و 
به راحتی می توانند بیماری را بــه دیگران نیز 

منتقل کنند.
دکتر عبداهلل کریمی در گفت و گو با ایســنا، 
درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونای دلتا 

یا همان واریانت هندی ویروس کرونا، گفت: در 
یکسال و نیم گذشته از زمان آغاز پاندمی کرونا 
77 مرگ در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان 
مفید داشتیم که البته ۹۲ درصد آنها یک بیماری 
زمینه ای داشتند، اما هشت درصدشان بیماری 

زمینه ای نداشته اند.
وی تاکید کرد: البته باید توجه کرد که میزان 
مرگ و میر کرونا در کودکان کم است، اما مساله 
مهم این اســت که کــودکان در زنجیره انتقال 
قــرار می گیرند. در حال حاضــر اگر وضعیت را 
نســبت به مشابه ســال ۱۳۹۹ در نظر بگیرید، 
اکنون بیمارســتان های اطفال ما تعداد موارد 
بستری بیشتر شــده اســت. بنابراین در حال 
حاضر بخش های اطفال مان پر اســت و کمبود 
بخش هم داریم. در حالی که در سال قبل چنین 
موضوعی درباره بیمارستان های کودکان مطرح 

نمی کردیم.
تکلیف بازگشایی مدارس 

دیروز همچنین وزیر بهداشت با بیان اینکه 
به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بســیار نگرانیم 
درباره تکلیف بازگشایی مدارس آن را غیرقابل 

یش بینی دانست.
سعید نمکی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز 
واکسیناســیون ایرانمال در غرب تهران، اظهار 
کرد: وقتی جایی را قرمز اعالم می کنیم، گویی 

شرایط آبی است و کسی گوش به حرف نمی دهد. 
نه مردم عزیز، مردم همیشــه همراه بودند و ما 
از باقی بخش ها که باید کمک مان کنند انتظار 
داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این 

معرکه تنها نگذارند.
دلتا کرونا مانند برق سرایت می کند

یک متخصص بیماری هــای عفونی دیگر 
هم با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها و استفاده 
از ماسک از سوی هموطنان حتی بعد از تزریق 
واکسن کرونا ، گفت: واریانت دلتا در تجمع مانند 

برق سرایت می کند و هر تجمعی اشتباه است.
 مینو محرز گفت: هنوز در واکسیناســیون 

کرونا خیلی عقب هستیم و انشاهلل هرچه زودتر 
واکسیناســیون مردم افزایش یابد. با توجه به 
واریانت های جدید واکسن به خوبی جلوی مرگ 

و میر و بیماری شدید را می گیرد.
وی با بیان اینکــه باید بدانیــم جهش دلتا 
خیلی بد اســت تاکید کرد: درمــورد ویروس 
دلتا انواع واکســن ها بــر آن اثر کامــل ندارد و 
امار نشان می دهد واکســن های MRNA ها 
حدود ۶۰ درصد در مقابــل این ویروس اثر دارد 
بنابراین خواهــش می کنم هموطنان حتی اگر 
واکسن زدند همچنان از ماسک استفاده کنند و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

یکه تازی کرونای دلتا در کشور

کسی وضعیت قرمز را جدی نمی گیرد

قرار است بخشی از 
منابع آب چهارمحال و 

بختیاری در پروژه تونل 
۶4 کیلومتری بهشت آباد، 

به استان اصفهان منتقل 
شود که این موضوع با 

مخالفت نمایندگان استان 
خوزستان مواجه شده 

است

گزارش های منتشره در 
شبکه های اجتماعی 

نشان می دهد که در ۱۱ 
شهر در استان خوزستان 

شهروندان در اعتراض 
به بحران آب تجمعات 

اعتراضی برپا کرده اند و 
شعار می دهند: »رودخانه 

تشنه است، آبش را 
می خواهد«
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