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 کاهش ۲۵ درصدی زادوولد 
در ۴ سال اخیر

مدیــرکل دفتــر 
جمعیت،  ســامت 
خانــواده و مــدارس 
شــت  ا بهد رت  ا ز و
تأکید کــرد: وضعیت 

جمعیت در چند سال گذشــته کاهشی بوده و 
در ۴ سال اخیر روند زاد و لد در کشور حدود ۲۵ 
درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، سید 
حامد برکاتی درباره وضعیت فعلی رشد جمعیت 
در کشور، تأکید کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ در قله 
جمعیتی کشور در ســال های اخیر قرار داشتیم 
و TFR نزدیک به ۲.۱ در این ســال ها را تجربه 
کردیم. او افزود: از نظر ساختار جمعیتی به سرعت 
به سوی مشــکل پیش می رویم؛ فرصت مداخله 
کوتاه است و عقای کشــور با هر مرام و مسلکی 
و در هر خط و جبهه سیاســی، راست یا چپ که 
هستند، باید این موضوع را باور کرده و برای رفع 

آن تاش کنند.
    

دومین گورخِر باغ وحش 
صفادشت هم تلف شد 

روزنامه »پیام ما« 
در حســاب کاربری 
خود در توئیتر از مرگ 
دومین گورخــر باغ 
وحش صفادشت خبر 

داده است. به گزارش برترین ها،  این رسانه حامی 
محیط زیســت در توئیتر خود نوشت: »دومین 
گورخر باغ وحش صفادشــت تلف شد. دو هفته 
پس از مرگ یکی از گورخرهــای وارداتی به باغ 
وحش صفادشــت مارد، گورخر آفریقایی دوم 
تلف شــد. در حالی که این مجموعه در روزهای 
گذشــته از آبســتن بودن گور خر ماده باز مانده 

خبر داده بود.«
    

 800 پل عابر پیاده تهران 
نیاز به ایمن سازی دارند

رئیــس شــورای 
ن در  تهــرا شــهر 
مــورد ایمن ســازی 
پل های عابرپیاده در 
پایتخت گفت: 800 

پل عابرپیــاده در تهران داریم کــه باید ایمن و 
مناسب سازی شوند تا نه تنها برای عابران بر روی 
پل خطری نداشته باشــد بلکه برای خودروهای 
عبوری هم مشکل ساز نشــود. محسن هاشمی 
خاطرنشان کرد: طرحی در این زمینه به تصویب 
رسید و شــهرداری ملزم به ایمن سازی پل های 

عابرپیاده شد.
    

 افت ۵۰ درصدی اهدای عضو 
در ایام کرونا

مرکــز  ئیــس  ر
مدیریــت پیونــد و 
درمــان بیماری های 
وزارت بهداشت از افت 
۵0 درصــدی اهدای 

عضو در ایام کرونا خبر داد. به گزارش ایلنا، مهدی 
شادنوش با اشــاره به وضعیت اهدای کلیه در ایام 
شیوع کرونا در کشور بیان کرد: به دلیل اختال های 
ایجادشده در زمان شیوع کرونا، ما در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹8 شــاهد افت ۵0 درصدی اهدای عضو و 

پیوند بودیم.
    

 پرداخت حقوق های هنگفت 
 به ۲۶۱ مدیر نورچشمی تازه وارد 

به شهرداری تهران!
یک کارشــناس 
مسائل شهری گفت: 
از اقداماتــی کــه در 
دوره فعلــی مدیریت 
شهری ضربه اساسی 

به روحیه کارکنان شــهرداری وارد کرد اجرای 
طرح دســتیاران مدیر و به کارگیــری ۲۶۱ نفر 
و قراردادن آنان در گــروه حقوقی ۱8 بود یعنی 
حقوق آن ها معادل شهردار منطقه در نظر گرفته 
شد! به گزارش تسنیم، فاطمه السادات حمیدیان 
افزود: این موضوع این ســؤال را در ذهن ایجاد 
می کند که چه می شود که این شرایط برای این 
افراد لحاظ می شود و آیا اینکه واقعاً در شهرداری 
نیروی نخبه وجود نداشته است که بتواند در قالب 
دستیار مدیران فعالیت کنند یا اینکه این تعداد 
از افراد چه ثمراتی برای شــهرداری داشــته اند 
که دلیلی منطقی بر حــذف ۲۲ قائم مقام زبده 

مناطق بودند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

به قول جنوبی ها »لــب کارون آدم 
را ســرحال می آورد« و الحق که درست 
می گویند. کافی است به جنوب ایران و 
به ویژه اهواز سفرکرده باشید تا درستی 
این جمله را درک کنید. نســیم خنکی 
که گرمای هوا را دلپذیر می کند و صدای 
خنده های مردم که از هر طرف به گوش 
می رسد. همه جنوبی ها و آنان که به این 
خطه سفرکرده اند با کارون خاطره دارند. 
پیوند اهالی خوزستان با کارون آن قدر 
هست که حتی شــب ها بوی نامطبوع 
برخاسته و تحمیل شده بر آن را تحمل 
می کنند و کنارش قــدم می زنند. این 
حال وروز چندساله کارون است. اما این 
روزها حال ناخوش کارون ناخوش تر شده 
است. کارون کم آب شده و دوستداران 
محیط زیست نگران حال کارون شده اند. 

بزرگ ترین رودخانه ایران حتی 
توان خودپاالیی ندارد

پرآب ترین، بزرگ ترین و طوالنی ترین 
رودخانــه ایــران؛ توصیف هایی برای 
رودخانه کارون هســتند، رودخانه ای 
که در طول این سال ها آن قدر آب رفته 
و خشک شده که اگر کســی از گذشته 
آن چیزی نداند، شاید این تعابیر کمی 
برایش دور از ذهن باشد. رودخانه کارون 
با حدود ۹۵0 کیلومتــر طول از زردکوه 
استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه 
گرفته، از دل خوزســتان می گذرد و به 
خلیج فارس می ریزد، اما شاید گذرش 
از شهر اهواز بیشتر از هرجای دیگری به 
چشم بیاید؛ آنجا که شهر را دونیم می کند 

و ده پل از روی آن عبور می کند.
کارون؛ رودخانــه ای کــه روزگاری 
از آن به عنــوان پرآب ترین، بزرگ ترین 
و تنها رودخانه قابل کشــتیرانی کشور 

یاد می شــد، امــروزه خشک ســالی و 
کاهش بارندگی از یک سو اکوسیستم 
این رودخانه را تحت تأثیر قــرار داده و 
دخل و تصرف و تخریب های انسانی از 
ســوی دیگر، آب رودخانه کارون، این 
شریان حیاتی خوزستان را در پایین ترین 
ســطح خود قرار داده اســت. بر اساس 
اظهارنظر مســئوالن محیط زیستی، 
کارون توان خودپاالیی و جذب آالینده ها 

را ازدست داده است.
 نمکی که گتوند 

به زخم کارون پاشید
در کنار تمام این مشکاتی که کارون 
سال هاست با آن دست وپنجه نرم می کند 
باید شوری آب را هم اضافه کرد. کاهش 
باران و خشک شدن آب دریاچه بر میزان 
شــوری کارون افزوده اســت. هرچند 
دلیل اصلی شوری کارون از جای دیگر 
آب می خورد. به جــرات می توان گفت 
یکی از دالیل اصلــی حال وروز ناخوش 
خوزستان و کارون، فاجعه ای خفته در 
دل منطقه گتوند اســت. سدی در این 
منطقه احداث شــد که از آن به عنوان 
موزه عبرت محیط زیســت ایــران یاد 
می شود. متهمی که به حال خود رهاشده 
و مسئولی به آن توجه نمی کند. سال های 
زیادی از تهیه طرح های عاج بخشــی 
گتوند می گذرد امــا ازآنجایی که نتایج 
این تحقیقات و طرح های عاج بخشی 
آن به مزاج سازندگان آن خوش نیامده، 
این طرح ها بایگانی شــده و این ســد 
همچنان باتکلیف مانده است. در این 
میان نیز براساس آمار ساالنه، 30 درصد 
بر شوری آب کارون می افزاید.  به گفته 
کارشناسان هزاران میلیارد تومان صرف 
احداث این سد شد که متأسفانه محل 
احداث سد اشتباه و روی گنبد های نمکی 
احداث شــد که همان زمان بسیاری از 
کارشناسان محیط زیســت فریاد زدند 
که این محل احداث ســد اشتباه است، 

اما بدون توجه به این فریاد ها ســد قد 
برافراشت. طراحان سد گتوند می گفتند 
برای حل مشکل ســد یک الیه پوشش 
رسی روی گنبد های و صفحات نمکی 
ایجاد و آبگیری می کنیم و این پوشش 
رسی از حل شدن نمک گنبد های نمکی 
در آب مخزن سد جلوگیری خواهد کرد.

بااین حال اما سد ساخته و آبگیری شد 
و متأسفانه طی چند روز تمام الیه پوشش 
رسی را آب شســت و با خود برد و نمک 
الیه های گنبد های نمکی در آب سد حل 
شد و چندین سال است )احتماالً از سال 
۹0( که این انحال نمک و شــور شدن 
شدید آب سد و رودخانه کارون ادامه دارد. 
پس از شور شــدن کارون، ستادی برای 
حل معضل تشکیل و پول های هنگفتی 
برای رفع این معضل داده شد که به جایی 
نرســید و پس ازآن قراردادی سنگین 
با دانشــگاه تهران برای مطالعات جامع 
و ارائه راهکار  برای حل مشــکل منعقد 
کردند. ازجمله راهکار های دانشــگاه 
تهران تخریب سد بود که به لحاظ مالی 
صد ها میلیارد و به روایتی هزار میلیارد 
هزینه داشت و از طرف دیگر با تخریب 
آن حجم عظیمی در حد چند میلیارد 
مترمکعب آب به شدت شور به رود کارون 
تخلیه می شد و اکوسیستم و زیستمندان 

رودخانه کارون را نابود می کرد.
 جنگ آب از استان ها 
به روستاها می رسد  

با تمام این اوصاف اما خوب می دانیم 
شرایط آبی کشور خوب نیست و امسال 
این وضعیت بسیار بیشتر و فاجعه آمیزتر 
است تا جایی که وزیر نیرو نسبت به بروز 
خشک سالی در تابستان امسال هشدار 
داد و گفت: تابستان ۱۴00 خشک ترین 

سال در پنج دهه اخیر خواهد بود.
از سوی دیگر عیسی کانتری، رئیس 
سازمان محیط زیســت هم انتقادهای 
تندی به سیاســت های دولت در حوزه 

آب کرده اســت. به گفتــه او طبیعت 
ایران قربانی سیاست های کان شده و 
متخصصان کشور باید بابت سکوت خود 

برابر تاریخ پاسخگو باشند.
او همچنیــن در بخشــی دیگــر  
از صحبت هایــش اضافــه کــرده که 
سیاستمداران کشــور به توسعه پایدار 

اعتقاد ندارند.
بر اساس گفته های کانتری ساالنه 
۲0 میلیارد مترمکعب از منابع طبیعی 
و آب های زیرزمینی اضافه برداشــت و 
منابع آب نیز غارت می شود که با این روند 
۲0 سال دیگر ) ۱۴۲0 ( اطراف زاگرس 
دیگر اثری از کشاورزی نخواهد بود چون 

منابع آب را غارت می کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: این سرزمین هفت هزار سال 
ســابقه زیســت دارد و  نســل حاضر 
می خواهد با ابزاری که به دســت آورده 
همه منابع را غارت کند چراکه تکنولوژی 
واردشده شدت تخریب را بیش ازپیش 

افزایش داده است.
او همچنین با انتقاد نسبت به سکوت 
متخصصان کشور درباره بحران آب گفت: 
جنگ آب بین استان ها شروع شده است 
و به روستاها می رسد و طبیعت ایران که 

قربانی سیاست های کان کشور شده 
است اکنون به تجاوز این نسل خودخواه 

پاسخ می دهد.
 جنگ آب به صورت رسمی 

آغاز شده است
کانتری با اشــاره به پروژه هایی که 
در دهه ۶0 آغاز شد، گفت: مراتع را شخم 
زدیم و گمان می شــد که همه نیازهای 
مردم را در داخل کشور به هر قیمتی باید 
تهیه کنیم. ما در سال ۱3۶0، درمجموع 
۲00 میلیون مترمکعب در سال بیان 
منفی داشتیم اما این رقم به ۲0 میلیارد 
مترمکعب رسیده؛ یعنی ۱00 برابر شده 
است. او با اشاره به دست اندازی به آب های 
فسیلی و کشــاندن آن به سطح زمین، 
استفاده از این آب برای تولید، استفاده 
غیرعلمــی از آب های ســطحی، عدم 
توجه به  حق آبه های زیســت محیطی، 
سدسازی های غیرپایدار و توجه نکردن 
به حق طبیعت، ادامه داد: بر مبنای توافق 
ریو کشورها حق دارند تنها از ۴0 درصد 
منابع آب تجدیدپذیر استفاده کنند؛ اما 
سال هاست که ما بیش از ۱00 درصد از 
ظرفیت آب های تجدیدپذیر اســتفاده 
می کنیم. رئیس سازمان محیط زیست 
با تأکید بر تمرکز بــر تولید داخل به هر 
قیمتی و استفاده منابع آب در کشاورزی 
گفت: طبیعت ایران قربانی سیاست های 
کان کشور شده اســت. سیاست های 
کان نیز به دســتگاه های اجرایی اباغ 
شد و این دستگاه ها گاه، خود پیش قراول 
این امر هســتند. به گفتــه او ۲0 تا ۲۵ 
سال پیش از اســتان فارس، دو میلیون 
تن خرید گندم صــورت می گرفت اما 
امسال ۵00 هزار تن گندم هم ندارد چون 
 ،)karst(آب های زیرزمینی و کارستی
تمام شــد. جنگ آب بین اســتان های 
اصفهان، چهارمحال بختیــاری، یزد، 
خوزستان و لرستان، شــروع شد و این 
جنگ از استان به استان در حال رسیدن 

از روستا به روستا است.
ایران در حال محو شدن است

کانتری انتقادهای زیــادی هم از 
وزارت نیرو دارد. بــه گفته او وزارت نیرو 
بر اساس قانون، مسئولیت تخصیص آب 
را دارد و هیچ  مرجع دیگر نیز حق دخالت 
ندارد اما این قانون زمانی نوشته  شده است 
که در دنیا تازه توسعه پایدار مطرح شده 
بود. وزارت نیرو مانند وزارت کشاورزی 
اســت؛ وزارت کشــاورزی می گوید در 
حوزه گندم، ذرت و ...باید به خودکفایی 
برسیم. با چی؟ با تجاوز به حقوق طبیعت 
و برداشــت آب. به وزارت نیرو هم گفته 

می شود که باید آب را تأمین کند.
کانتری هشدار داد: باید به طور کل 
و هر چه سریع تر در مورد سیاست های 
کان تجدیدنظر کرد. هر چه ســریع تر 
این کار صورت نگیرد، کشــور به مراتب 
ضررهای بزرگ تری را متحمل می شود. 
امــروز می گویند از سرشــاخه ها یک 
قطره آب هم نباید بــه جازموریان برود. 

در سال ۱3۵۱ شــاید بیش از 30 - ۴0 
چاه آرتزین به سمت جازموریان بود که 
امروزه محو شده است؛ جازموریان محو 
شده و کشــور در حال محو شدن است. 
مسئله جیرفت نیســت، مسئله کشور 
اســت. کارون و زاینده رود همین طور 
است. زمان شاه عباس وقتی شیخ بهایی 
تخصیص آب را برای زاینده رود نوشته 
بود، 700 میلیون مترمکعب آورد ساالنه 
آب بود؛ امــروز زاینده رود یک میلیارد و 
8۵0 میلیون مترمکعب آب آورد دارد و 
کماکان خشک است. گاوخونی زنده بود 
و االن خشک است، مانند جازموریان و 
بدتر از جازموریان؛ هرازگاهی ســیاب 
به جازموریان می رســد اما به گاوخونی 
نه. همه قانون گــذاران و متخصصین 
باید پیگیر باشند تا سیاست های کان 

اصاح شود.
کانتری بــا انتقاد تند از ســکوت 
متخصصان، تأکید کــرد: متخصصان 
تسلیم سیاست مداران شدند؛ کسی که 
هیدرولوژی هریررود را کامًا می فهمد، 
در مقابــل تصمیمات باالدســت خود 
سکوت کرده اســت و جرات و جسارت 
حرف زدن را ازدســت داده و می ترسد 
حرف تخصصی بزند! متخصصان ما در 
درازمدت باید پاسخگوی سکوت خود 
باشــند. او همچنین از مسئولینی که 
در این ۴0 ســال در رأس قدرت بوده اند 
خواسته است تا پاسخ مردم را بدهند و 

بگویند که در این مدت چه کرده اند.
در آخر باوجود تمام کش وقوس هایی 
که بین مسئول در وزارتخانه های مختلف 
وجود دارد اما آنچه رو به نابودی اســت 
منابع کشور است. منابعی که شاید هرگز 
دیگر تجدید نشوند. کارون با خشکی و 
کم آبی مواجه شــده که بی سابقه است. 
بااینکه  دبی آب هرســاله در تابســتان 
کاهش می یابد و بخش هایی از رودخانه 
خشک می شود. اما امسال این خشکی 
بی ســابقه خواهد بود. کاهش دبی آب 
کارون، بوی تعفــن رود را زیاد می کند. 
همان اندازه که اصفهان با خشک شدن 
زاینده رود پژمرد، کارون هم با خشکی 
و کم آبی حال اهالی خوزستان را خراب 
می کند. و این حال بد اگر کاری صورت 
نگیرد هرروز نصیب مردمان یک استان 

می شود. 

وزیر نیرو: تابستان ۱۴۰۰ خشک ترین سال   در ۵دهه اخیر است

کارون، تشنه؛ جازموریان، محو؛ گاوخونی، خشک و ...

خبر

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گفت: طبق ســند ملی واکسیناسیون، در حال 
حاضر میزان تزریق واکسن  در کشور روزانه ۱70 
هزار دوز است که به زودی این رقم به 300 تا ۵00 

هزار دوز خواهد رسید.
سعید نمکی بیان کرد: البته خیلی ها تحقق 
این امر را بــاور نمی کردند، اما ایران اســامی 
در ماه های آینده یکــی از موفق ترین، بهترین 
و نام آورتریــن تولیدکنندگان واکســن کووید 
۱۹ خواهد بــود و تا پیش از پایان ســال ۱۴00 
ایران جزو نخستین کشورهایی خواهد بود که 

واکسیناسیون کووید ۱۹ را کامل خواهد کرد.
 واکسیناسیون خودرویی موفق 

در سرخه حصار
در ادامه واکسیناسیون عمومی روز گذشته 
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کان شــهر 

تهران، واکسیناسیون خودرویی را مدلی موفق 
خواند و گفت: روز دوشــنبه در 70 دقیقه ۵00 
نفر در خودروها با رعایت اســتاندارد بهداشتی 
در سرخه حصار واکسینه شدند. همه کسانی که 
واکسن را تزریق می کنند حرفه ای هستند و دقت 

فدای سرعت نخواهد شد.
علیرضــا زالــی افــزود: مــدل خودرویی 
واکسیناســیون مدل موفقی بــود تا رفت وآمد 
فیزیکی زیادی صورت نگیرد. حتماً در روزهای 
آینده هم این اقــدام در نقاط دیگر تهران برگزار 

خواهد شد و سرعت باال خواهد رفت.
محدودیت های کرونایی هنوز پابرجاست

از ســوی دیگر محدودیت هــای کرونایی 
در کشــور همچنان پابرجاســت. جانشــین 
پلیس راهور ناجــا از اعمــال محدودیت تردد 
شــبانه در تمام شهرهای کشــور و ممنوعیت 

 ســفر بــه اســتان های شــمالی خبــر داد.
سردار سید تیمور حســینی اظهار کرد: بعد از 
پایان طرح تعطیات عیــد فطر، در حال حاضر 
محدودیت تردد بر اســاس رنگ بندی شهرها 

اجرا می شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر 3 شــهر قرمز 
و ۲۶۲ شهر نارنجی وجود دارند که محدودیت 
تردد در این شهرها اعمال می شود بدین ترتیب 
که خروج پاک های بومی از این شهرها و ورود 
پاک های غیربومــی به آن ها ممنــوع بوده و 
جریمه ۵00 هزارتا یک میلیون تومانی را برای 

رانندگان متخلف در پی خواهد داشت.
سردار حسینی با تشــریح وضعیت مناسب 
جاده های کشور ازلحاظ جوی و ترافیکی تصریح 
کرد: محدودیت تردد شبانه فارغ از رنگ بندی ها 
از ساعت ۱0 شب تا 3 صبح اجراشده و متخلفان 

جریمه ۲00 هزارتومانی خواهند شد.
او اعام کرد: اســتان های شــمالی ازجمله 
مازندران، گیان و گلســتان به صورت استانی 

دیده شده و سفر به این استان ها ممنوع است.
سردار حسینی درباره اجرای طرح ترافیک 
در تهران گفت: طرح ترافیک در تهران از ساعت 
8:30 تا ۱۶ اجراشده و از ساعت ۱۴ به بعد، یک بار 
امکان خروج خودروهایی که در طرح وجود دارند 

بدون اعمال جریمه داده می شود.

3۱۰ فوتی جدید کرونا در کشور
بر اســاس اطاعات وزارت بهداشــت از روز 
دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۱3 هزار و ۹30 بیمار 
جدید مبتابه کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به دو 

میلیون و 77۹ هزار و ۴۱۵ نفر رسید.
در این بازه زمانی، 3۱0 بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 77 هزار و ۵3۲ نفر رسید.

وزیر بهداشت وعده داد؛ 

افزایش میزان تزریق واکسن تا ۵۰۰ هزار دوز در روز

کاهش باران و خشک شدن 
آب دریاچه بر میزان شوری 
کارون افزوده است. هرچند 

دلیل اصلی شوری کارون 
از جای دیگر آب می خورد. 

به جرات می توان گفت یکی 
از دالیل اصلی حال وروز 

ناخوش خوزستان و کارون، 
فاجعه ای خفته در دل 

منطقه گتوند است

عیسی کالنتری: متخصصان 
تسلیم سیاست مداران 

شدند؛ کسی که هیدرولوژی 
هریررود را کاماًل می فهمد، 

در مقابل تصمیمات 
باالدست خود سکوت کرده 

است و جرات و جسارت 
حرف زدن را ازدست داده 

و می ترسد حرف تخصصی 
بزند
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