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 : علی ساری، نماینده اهواز
تنها بخش کوچکی از ماجرا 

به کمبود اعتبار و  دیر رسیدن 
آن به منطقه برمی گردد. 

مشکل اصلی، ضعف 
مدیریت آبفای منطقه است

یکی از اهالی غیزانیه: 
هفت سال پیش لوله ها را 

کشیدند اما دو سال است  آب 
لوله ها به روستا نمی رسد و 

خود غیزانیه هم بی آب مانده 
چه برسد به روستاهای دیگر

دبیر شورای هماهنگی 
تشکل های محیط زیستی 
خوزستان: از زمان آبگیری 

سد کارون سه در آبان سال 
، آب در دهدز    83 تا به امروز
جیره بندی شده است، آب 

از چاه های آهکی بی کیفیتی 
که سراسر رسوب  است، 

با سختی بسیار به دست 
مردم می رسد و مردم از آن 

استفاده نمی کنند مگر برای 
 شست وشو که  همین هم

 10 روز قطع بود

ع موج جدید کرونا   احتمال شرو
در مازندران  

]شهروند[ رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت از احتمال شروع موج جدید 
کرونا  در استان مازندران خبر داد و از شهروندان 
نکنند.  سفر  شمالی  شهرهای  به  خواست 
محمدمهدی گویا گفت: »مسافرت های اخیر در 
بروز  موج جدید  سطح استان مازندران احتمال 
را افزایش خواهد داد .   در صورت رعایت  بیماری 
افزایش  و  اجتماعی  فاصله گذاری  نکردن 
 مسافرت ها به استان مازندران، احتمال افزایش و 
سیر صعودی این بیماری را در این استان شاهد 
علوم  دانشگاه های  او،  گفته  به  بود .  «   خواهیم 
پزشکی بابل و مازندران باید همچنان نسبت به 
پیامدهای  احتمالی و آتی مسافرت ها حساسیت و 

آمادگی الزم را حفظ کنند .

خیابان ولیعصر ثبت جهانی می شود
]شهروند[ شهردار تهران از ثبت جهانی خیابان 
»ثبت  گفت:   و  داد  خبر  جاری  در سال  ولیعصر 
جهانی  خیابان ولیعصر وارد فهرست موقت شده و 
این  پیگیر  فرهنگی  میراث  سازمان  مسئوالن 
جهانی  ثبت  می رسد  نظر  به  هستند  و  موضوع 
خیابان ولیعصر در سال جاری  رقم بخورد .  « پیروز 
ازجمله  پروژه ها  سایر   ادامه  درباره  در  حناچی 
ساماندهی روددره ها به ایسنا گفت:  »برای این کار، 
دنبال سرمایه گذار  هستیم و با گروه های مختلف 
مذاکره کرده ایم، ساماندهی دره فرحزاد هم یکی از 
 اولویت های ما در این دوره مدیریت شهری بود که 
در ماه های پایانی سال گذشته، ضمن احیای این 
دره،  سعی کردیم مسیرگردشگری طبیعی و مذهبی 

را طراحی کنیم .  «  

شرط فعالیت صنوف پرخطر از امروز  
عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاون  ]شهروند[  
پلیس امنیت تهران بزرگ از بالمانع شدن فعالیت 
صنوف  پرخطر از امروز خبر داد و در عین حال تأکید 
کرد که عرضه قلیان همچنان ممنوع است .   نادر 
مرادی  به ایسنا گفت: »از امروز فعالیت رستوران ها، 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و 
 ماساژ، تاالر پذیرایی و سالن مراسم، قهوه خانه، 
چایخانه و تریا که ازجمله صنوف پر خطر بوده اند، 
پروتکل های  تمامی  باید  البته  و  است   بالمانع 
از  ادامه  در  او  کنند.«  رعایت  را  ابالغی  بهداشتی 
ممنوعیت  عرضه قلیان خبر داد و گفت: »همچنان 
ممنوعیت عرضه قلیان پا برجا بوده و واحدهای 

صنفی اجازه  عرضه قلیان را ندارند.« 

محل کار والدین نمی تواند مالک 
ثبت نام دانش آموزان ابتدایی باشد

]شهروند[ محل کار والدین نمی تواند مالک 
ثبت نام دانش آموزان ابتدایی در مدارس باشد. 
این خبری است  که رضوان حکیم زاده، معاون وزیر 
آموزش وپرورش اعالم کرد. به گفته او، محل  کار 
والدین متغیر و  غیرقابل کنترل است.او در واکنش 
توسط  کار  محل  در  دانش آموزان  نگهداری  به 
اولیای آنها گفت:   »نگهداری کودک هفت ساله در 
کار اصال به صالح نیست و بعضی نگاه  محیط 
شخصی به این مسأله  دارند، از همین رو نمی شود 
شخصی  تصمیم گیری  برای  عمومی  قاعده ای 

صورت بگیرد.« 

 240 هزار نفر در بحران کرونا بیکار شدند
]شهروند[ مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی از ارسال اسامی حدود 240 هزار نفر 
از  مشموالن بیمه بیکاری برای اسفند سال 98 به 
سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: »این افراد 
به  دلیل بحران کرونا بیکار شده اند و قرار است به 
آنها بیمه بیکاری پرداخت شود.« مهدی شکوری، 
ادامه  داد:  »سازمان تأمین اجتماعی وظیفه پاالیش 
اطالعات افرادی را که در سامانه بیکاری ثبت نام 
پرداخت  مبلغ  و  زمان  و  است  کرده اند،  داشته 

مستمری برعهده تأمین اجتماعی نیست.«  

خسارت 15 میلیارد ریالی زلزله دوگنبدان 
به بافت تاریخی دهدشت  

استانداری  اقتصادی  معاون  ]شهروند[ 
»زلزله 5.2 ریشتری  گفت:  کهگیلویه وبویراحمد 
ظهر روز یکشنبه  دوگنبدان در استان کهگیلویه  
مرکز  دهدشت  تاریخی  بافت  به  وبویراحمد 
ریال  ۱5  میلیارد  از  بیش  کهگیلویه  شهرستان 
خسارت وارد کرد .« به گزارش ایرنا، حشمت اهلل 
تاریخی  بافت  از  بازدید  در  دوست  صمیمی 
 دهدشت گفت: »با تأمین اعتبار در کمترین زمان 
ممکن کار بازسازی و مرمت بافت آسیب دیده آغاز 

 خواهد شد .« 
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کرونا شکاف جنسیتی را عیان کرد
جهان  سرتاسر  در  همچنان  کرونا  ]شهروند[ 
قربانی می گیرد. ترس از آن هرچند کمتر از چندماه 
و  روزها  نکرده.  رها  را  آدم ها  هنوز  اما  است  قبل 
هفته ها و ماه ها برای آنها که از ویروس به قرنطینه 
عده ای  برای  هنوز  گذشته.  بودند  برده  پناه 
قرنطینه جدی است و برای برخی دیگر اما نه و این 
درحالی است که اثرات این بیماری، ترس از آن و 
در خانه ماندن ناشی از آن هم میان مردان و زنان 
یزدانی،  فرزانه  است.  داشته  اساسی  تفاوت های 
دانشیار دانشکده علوم سالمت و زندگی دانشگاه 
امور  کمیسیون  دبیر  نژادی،  اطهره  و  آکسفورد 
دولت  هیأت  محیط زیست  و  صنعت  زیربنایی 
ازجمله کسانی اند که در نشست مجازی »مدیریت 
فضای خانواده در شرایط کرونا« به بیان این تفاوت ها 
پرداختند، به اینکه تا چه میزان مولفه های تاب آوری 
اجتماعی  اثرات و پیامدهای کرونا بر زنان را کاهش 
می دهد و حاال که جهان در بحرانی در این حد جدی 
قرار دارد، چقدر زنان تاب آورده اند و فضا برایشان 

تغییر کرده است.

وضعیت کلی زندگی با قرنطینه تغییری نکرد
تنظیم  سوال   2۷ با  آنالین  پرسشنامه های 
شدند تا از شرایط زنان در قرنطینه و وضع پیش 
به  پرسشنامه ها  یک سوم  بپرسند.  آن  از  پس  و 
زنان  اصلی  جامعه  اما  رسید  هم  مردان  دست 
بودند و یزدانی با کمک پژوهشگرانی در دانشگاه 
تهران، علوم پزشکی شیراز و شهید بهشتی و به 
صورت رندوم، پرسشنامه ها را به ۱500 زنی رساندند 
که جواب هایشان می گفت قرنطینه به صورت کلی 
تأثیری مثبت در زندگی شان داشته است: »برداشت 
زنان مورد مطالعه ما به طورکلی درباره اینکه دوران 
آن، چه تأثیری بر روی  قرنطینه نسبت به قبل از 
نیاز وجودی شان به معنای فکر  برآورده ساختن 
به زندگی و اهداف شان داشته، تأثیر مثبتی بود.« 
اغلب آنها فرصت پیدا کردند تا از خودشان بیشتر 
مراقبت کنند و به معنی زندگی و اهداف شان فکر 
بهترشدن  درباره  که  بود  این  جالب  »نکته  کنند 
کلی زندگی فرقی میان دوره قبل و قرنطینه وجود 
نداشت. به این معنا که هیچ تفاوتی در این دو 
دوران دیده نشد.« او گفت، رسیدن به این نتیجه 
این تحقیق  از  که  نتایجی بود  از جالب ترین  یکی 
گرفت؛ اینکه زندگی به صورت کلی تغییری نداشته 
و حتی بدتر نشده، نتیجه عجیبی بوده است: »این 
پرسشنامه را به افراد در ۶ کشور دیگر دنیا هم دادیم 
و هنوز نتایج به دست نیامده. دوست دارم نتیجه را 
ببینم که در کشورهایی با شرایط اقتصادی و سیاسی 
متفاوت هم وضع همین طور است؟ اما آنچه یزدانی 
و همکارانش توانستند به آن دست یابند، این بود 
که زنان شاغل در این دوران فضای مثبت تری را 
نسبت به مردان تجربه کردند و با وجود آنکه حس 
می کردند همچنان باید زمان زیادی هم صرف کار 
خانه و هم شغل شان کنند اما حس بهتری را تجربه 
کرده بودند. زنان کارمندی که حاال با وجود فشار 
انجام کار بیرون، مسئولیت های داخل خانه شان 
هم افزایش پیدا کرده بود:  »مطالعه بومی دیگری 
می گفت در خانواده هایی که فرزند معلول دارند، 
این فرصت عاملی شده تا نقش پدر در نگهداری و 
تعامل با فرزند افزایش پیدا کند و در نتیجه آنها در 
انجام کار منزل و رسیدگی به فرزند احساس مثبتی 

را تجربه کنند.«

تغییر کلیشه های جنسی، راه برون رفت از مشکالت
شکاف های  داد  نشان  مدت  این  در  کرونا 
جنسیتی تا چه میزان زیادند و خانه داری تا چه حد به 
شغل زنانه ای بدل شده که همه فقط از زنان توقع 
انجامش را دارند. اطهره نژادی، دبیر کمیسیون امور 
زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت وقتی 
قرنطینه  و  کرونا  جنسیتی  اثرات  به  می خواست 
بپردازد، به آمارها اشاره کرد. آمارهایی که می گویند 
۷۶ درصد کاِر خانه را زنان انجام می دهند و این درحالی 
است که در اقتصاد کالن نقشی ندارد:   »با شیوع 
کرونا، دورکاری و تعطیلی مشاغل را داشتیم که این 
در  و  کرد  ایجاد  شوک  سه ماهه  بازه  در  تغییرات 
بهترین حالت حس کمک و همدلی را در اعضای 
خانواده زنده کرد اما ماجرا این است که این حس با 
گذر زمان از بین رفت یا می رود؛ نمی توان تغییرات 
اساسی و بنیادینی از این دست را ایجاد کرد و مردان و 
سایر اعضای خانواده را که پیش از این حضور کمی در 
کاِر خانه داشتند به این کار نزدیک کرد.« آن طور که 
نژادی گفت، باید برای راه انداختن شبکه اجتماعی 
و  همیاری  مسأله،  حل  مهارت  تقویت  قدرتمند، 
تغییر نگاه به کلیشه جنسی را به وجود آورد؛ چراکه در 
سیستم  شوک ها  و  استرس ها  موارد  از  بسیاری 
کاهش داد و  را  ایمنی مردم راضعیف و تاب آوری 
همین هم ازجمله عناصری شد که می تواند فشارها 

بر جامعه را افزایش دهد.

]شهروند[ دی ماه سال 95 بود که استاندار خوزستان اعالم کرد مشکل آب 
بخش »غیزانیه«، سه ماه  دیگر حل می شود. چهار سال پس از آن روزها، مشکل 
آب هنوز به سیاق قبل است و همین هم عاملی  بود تا در روزهای اخیر اهالی این 
منطقه دست به تجمع بزنند و از  مسئوالن بخواهند این بار دیگر کار را یک سره کنند. 
بستن جاده اما کار را به خشونت رساند تا جایی که  فرمانده انتظامی شهرستان 
اهواز از زخمی شدن دو نفر از تجمع کنندگان با سالح ساچمه ای پالستیکی  ضد 
شورش خبر داد: »اعتراض مردم به تأمین نشدن آب شرب شان مطالبه ای قانونی 
است اما باید در  مجرای قانونی انجام شود.« مشکل آب اما فقط برای غیزانیه 
نیست. کل استان درگیر است و مردم   »دهدز« هم ۱5 سال است درگیر جیره بندی 
آب اند. نماینده مردم اهواز در مجلس  می گوید یک سوم ماجرا به اعتبارات ربط دارد 
و مابقی مشکالت آبفای خوزستان است که پیمانکاران  نادرست را بدون تشریفات 
و با رابطه انتخاب می کند. اهالی غیزانیه می گویند: »آب را دادند به پیمانکارها و 
 ما بی آب شدیم. دام و خودمان تشنه ایم.«  مشکل آب این منطقه سبب شد
 رئیس جمهوری هم  واکنش نشان دهد و در گفت وگوهایی با وزیر نیرو و استاندار 
خوزستان، دستور دهد تا هرچه سریع تر  بخش های ذی ربط اقدامات الزم را برای 
رفع این معضل انجام دهند. روز گذشته شرکت آب و  فاضالب استان خوزستان 
با صدور اطالعیه ای به مشکل آب منطقه پرداخت و  دلیل این مشکل را تأمین 
نشدن اعتبارات الزم، نبود مواد اولیه، تولید لوله و معارضان شامل کشاورزان 
 و سازمان های دولتی دیگر دانست و اعالم کرد از سال 98 اجرای این پروژه پس از 
وقفه طوالنی مجدد  آغاز شد و هم اکنون در مراحل پایانی احداث فاز اول قرار دارد 
و به زودی به بهره برداری خواهد  رسید.  استاندار خوزستان هم در جمع خبرنگاران 

دیروز بیان کرد که اعتراض مردم به حق بود تا 2 هفته آینده آب به غیزانیه می رسد.

سهم باالی گاومیش ها از شبکه آبرسانی
 »غیزانیه« یعنی منطقه ای وسیع با روستاهای بی شمار. روستاهایی که با 
فاصله از هم قرار دارند و  مشکل آب همیشه با آنها همراه بوده است. آبرسانی 
به روستاهای غیزانیه از سال های گذشته شروع شد؛  یک بار در سال 9۱-90 و بار 
دیگر سال 95 اما به شکل جدی از سال گذشته قرار بر این شد تا آبرسانی  جدی تر 
از سال های پیش پیگیری شود. داود حسینی، کارشناس آبفا به »شهروند« از 
اهالی می گوید که  اغلب قبول ندارند که لوله های آبرسانی از حاشیه زمین های 
کشاورزی شان عبور کند درحالی که اغلب  زمین های کشاورزی این منطقه دیم اند و 
سندی به خود نمی بینند تا به واسطه آن پولی بابت خسارات به  آنها تعلق بگیرد. او 
مسأله دام و تعداد باالی احشام منطقه را ُبعد دیگر آبرسانی می داند. او می گوید  که 
خط آبرسانی این منطقه قدیمی است و قطر کمی دارد: »مبنای آمارهای وزارت نیرو 
 تعداد نفرات ساکن در روستاهاست، درحالی که بیشتر روستاییان از مخازن بتنی 
برای گاومیش هایشان  بهره می برند برای همین سایر روستاها بی آب می مانند. 
متاسفانه به غیر از عبور خط انتقال از زمین ها  راهکار دیگری وجود ندارد اما اهالی 

با آن کنار نمی آیند.«      

وزارت نیرو باید پاسخگوی وضع فعلی باشد
اوایل  سال 9۶ بود که دولت خبر از اختصاص اعتبار 23 هزار میلیاردی برای 
حل مشکالت زیرساختی  در خوزستان داد که این اعتبارات برای سه بخش آب و 
فاضالب استان، آب و برق و آبفای اهواز هزینه  شود؛ اعتباری که بر اساس مصوبه 
مجلس در همان زمان قرار شد به منطقه داده شود. علی ساری،  نماینده اهواز در 
مجلس دهم حاال به »شهروند« می گوید آنها برای تصویب این اعتبارات تالش 
بسیار  کردند و بر این اساس مقرر شده بود تا پایان  سال 98 مشکل آب منطقه 
حل شود، اما این طور نشد و  اعتراضات به مشکل آب در این روزها باال گرفته است: 
»تنها بخش کوچکی از ماجرا به کمبود اعتبار  و دیر رسیدن آن به منطقه برمی گردد. 
مشکل اصلی، ضعف مدیریت آبفای منطقه است.« او می گوید  ساختار مدیریتی 
وزارت نیرو ضعف گسترده ای دارد و آنها در این سال ها شاهد بودند که پیمانکاران 
 عمدتا با ترک تشریفات برای پروژه انتخاب شده اند و در نتیجه اتالف مالی صورت 
گرفته است:     »آخرین گزارش ها از انجام پروژه نشان می داد که در حدود 80 نقطه در 
اهواز و کارون مشغول به کار  هستند، اما کار در غیزانیه متوقف شده است. گفته 
شد به دلیل لوله های گازرسانی و ریل راه آهن کار متوقف  شده، اما من این را قبول 
ندارم.« ساری می گوید کانالی سه متری با پهنای 50 متر برای حل مشکل  لوله های 
گاز و ریل راه آهن کنده شد. خاک برداری های سنگینی برای این کار انجام گرفت و 
در نتیجه  نمی توان این مورد را دلیل به ثمر نرسیدن پروژه دانست: »پروژه به خاطر 
پیمانکارانی پیش نرفت که  کارشان این نبود و عاملی شدند تا پول ها هدر برود.« 
او می گوید: »مدیریت استان در باالترین سطح  باید به بخش رسیدگی کند. باید 
پیش از این وارد عمل می شد و نظارت می کرد و از معاونت عمرانی آبفا می خواست 
 برای تأخیر در اتمام پروژه، دالیل انتخاب پیمانکاران و ... پاسخگو باشند، اما 

هیچ کدام  از این اتفاقات نیفتاده است.«  

لوله هایی که از  هزار جا شکسته  است
بی آب ماندن دام ها، صدای اهالی غیزانیه و روستاهای دیگر را بلند کرد و نام این 
منطقه را در خوزستان  سر زبان ها انداخت تا اهالی از هفت سال پیش بگویند که 
لوله ها به خورد زمین داده شد تا آب به  روستاها برسد و آنها دل ببندند به روزهایی 
که قرار بود نه دام شان تشنه بماند نه خودشان، هرچند آب  لوله ها به همه روستاها 
نرسید و حاال دو سالی می شود که خود غیزانیه هم بی آب مانده تا تانکرهای جهاد 
 راه روستاها را در پیش  بگیرند برای نجات دام ها و اهالی از تشنگی. بریهی، دامدار 
است و اهل  روستای عبدالسید، نزدیک به غیزانیه و دل نگران بی آبی دام هایی 
که تا دو سال پیش از تانکرهای جهاد  سیراب می شدند: »هم دام ها، هم خودمان 
تشنه ایم.« آسمان که مهربان شد و باران گرفت، جهاد کشاورزی  گفت باران که 
می زند نیازی به آب تانکرها نیست. اهالی که هراس از دست دادن دام هایشان را 
داشتند،  نامه نوشتند و رفتند  و آمدند اما راه به جایی نبردند: »آب دو سالی است 
قطع است. هفت سال پیش لوله ها را  کشیدند، اما دو  سال است آب لوله ها به 
روستا نمی رسد و خود غیزانیه هم بی آب مانده چه برسد به  روستاهای دیگر.« قبل 
از آمدن لوله ها، آب چاه ها آب اهالی و دام هایشان را می داد تا اینکه درختچه های 
 جهاد سازندگی یکی پس از دیگری سبز شد: »جهاد سازندگی که درختچه ها را 
کاشت آب چاه ها تلخ  شد و بی آب ماندیم. لوله ها هم که آب ندارد. قبال دو متر 
چاه می کندیم به آب می رسیدیم، اما حاال در  هفت متری هم خبری از آب نیست.« 
لوله هایی که وظیفه رساندن آب به روستاها را داشتند حاال  بست هایشان از هم 
جدا شده و آب را به خورد زمین می دهند تا اهالی روستاها همچنان چشم انتظار آب 
 بمانند: »به جهاد می گوییم لوله ها از  هزار جا شکسته و آب هدر می رود؛ از رامهرمز 
تا روستای خودمان،  اما می گویند باید جوشکار   بیاید، ولی چه وقت قرار است بیاید 

هنوز معلوم نیست.«     

دهدز بی آب، محصور میان سد ها
نبود آب فقط مشکل غیزانیه نیست. در بیشتر نقاط شمالی خوزستان مردم 
برای به دست آوردن آب  سختی می کشند؛ مثل روستای جفیر در جنوب غرب اهواز 
که روزی دو ساعت آب دارد و کانون داخلی  فعال ریزگرد است؛ مثل روستای 
و  بود  روز  قطع  برای ۱0  ایذه(  توابع  )از  دهدز  آب  یبر.  و  مگطوع  مثل  طاهریه؛ 
یکشنبه شب باالخره وصل شد اما فقط برای دو، سه ساعت و تا حدی که مردم 
بتوانند  ظرف هایشان را پر از آب کنند و منتظر بنشینند تا روز دیگری که دوباره آب 
بیاید. ۱5 سال است که  آب مهم ترین مشکل مردم این دیار است. هژیر کیانی، دبیر 
شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان و از 
 اهالی دهدز می گوید: »از زمان آبگیری سد کارون سه در آبان  سال 83 تا به امروز، آب 
در دهدز  جیره بندی شده است. آب از چاه های آهکی بی کیفیتی که سراسر رسوب 
است، با سختی بسیار به دست  مردم می رسد و مردم از آن استفاده نمی کنند مگر 
برای شست وشو که همین هم ۱0 روز قطع بود.«  این طور که کیانی می گوید دو چاه 
آب 44 روستای دهدز را تغذیه می کنند و قطعی آب به دلیل اتمام  ذخیره این 
چاه هاست:  »چاه دیگری هم بود که معاونان آبفای خوزستان برای بازدید آمدند و 
قرار شد  احیا شود، اما این چاه ها خیلی که بتواند در این وضع جیره بندی جواب 
بدهد، حداکثر یک سال ظرفیت  دارد. 44 روستا از االن باید با جیره بندی بسازند تا 
 سال دیگر.« شورای هماهنگی تشکل های محیط  زیستی و منابع طبیعی استان 
خوزستان برای حل مشکل آب بارها با مسئوالن مکاتبه کرده است:   »آبرسانی به 
2500 مشترک روستایی و بیش از  یک هزار مشترک شهری، مشکل الینحلی 
نیست، اما  واقعیت این است که در سطح استان و وزارت نیرو، هیچ برنامه ای برای 

آبرسانی به این مردم وجود  ندارد.« 

میز خبر گزارش

از خاموشی و شعله ورشدن  ]شهروند[ آتش سوزی کوه های خامی، بعد 
دوباره، به چهارمین روز رسید. بعد از چهار روز و شبی که نیروهای مردمی و محلی، 
تشکل های محیط زیستی و نیروهای منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد با دست 
خالی به جنگ آتش رفتند، دیروز باالخره چهار هواپیما و بالگرد به منطقه فرستاده 
شد. مسئوالن منابع طبیعی می گویند دلیل ادامه این آتش سوزی در جنگل های 
گچساران، راه سخت گذر و صخره اِی خامی و وزش باد شدید و گرمای هواست. روز 
گذشته همزمان سومین روز آتش سوزی در ارتفاعات و مراتع کوهستانی دهرود 
سفلی در دشتستان بود و سرانجام با تالش ۱00نفر از نیروهای منابع طبیعی 
بوشهر، مردم، عشایر و دهیاری، شعله های آتش، بعد از سوزاندن ۱00هکتار از 
مراتع مهار شد. آتش گچساران اما تا لحظه نگارش این گزارش خاموش نشده. 
براساس برآوردهای اولیه کارشناسان، شعله ها در چهار روز 300 هکتار از جنگل ها 
و مراتع را به ویژه در جنگل های »خنگ بنار« سوزانده، هرچند مدیرکل منابع 
طبیعی کهگیلویه وبویراحمد می گوید که 95 درصد این آتش سوزی مهار شده 

ر گرفت، روز یکشنبه آتش شان خاموش و بار دیگر 
ُ
است. مراتع خامی روز جمعه گ

دوباره شعله ور شد و درنهایت روز گذشته چهار بالگرد راهی خامی شد؛ دو بالگرد 
هوانیروز، یک بالگرد شرکت نفت گچساران و یک هواپیمای آب پاش وزارت دفاع. 
محل  ارتفاعات  به  امدادگران  جابه جایی  برای  پرواز  سورتی  دیروز ۱8  ظهر  تا 
آتش سوزی اعزام شد. همچنین غالمحسین حکمتیان، کهگیلویه وبویراحمد 
مدیرکل منابع طبیعی استان درباره کمبود تجهیزات الزم برای مقابله با آتش به 
ایسنا گفت: »تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای خرید تجهیزات و امکانات جهت 
مقابله با آتش سوزی جنگل های استان پرداخت نشده است. در یک مورد 
3 میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان طرح منابع طبیعی استان اختصاص داده 
شد. ما ابزار الزم را برای نیروهای کمکی مهار آت  سوزی نداریم و آنها با شاخه 
درختان آتش را خاموش می کنند.« این حادثه درحالی به 300 هکتار از جنگل ها و 
مراتع در چهار روز خسارت زده که تابستان  سال پیش 350 هکتار از جنگل ها و 

مراتع مناطق مختلف این شهرستان طعمه حریق شد.

کردند 4بالگردوهواپیمابرایخاموشکردنآتشسوزیبهسمتجنگلهایگچسارانپرواز

ی های »خامی« وزه در بلند تــش 4 ر آ

  بحران آب در مناطقی از خوزستان منجر به تجمع های اعتراضی شد 
»شهروند« جزئیات کم آبی را  در این استان بررسی کرد  

تشنگی مفرط در غیزانیه و دهدز

 تجمع اهالی غیزانیه 
 مقابل ایستگاه تقویت فشار آب
خبرگزاری دانشجو


