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چند روزی است که خوزستان شاهد اعتراضات گسترده 
به بی آبی اســت. اما همه ماجرا آن چیزی نیست که دیده 
می شــود، در پس اعتراضات به حق مــردم، عده ای قصد 
مصــادره مطالبات مردم را دارند؛ کســانی که پرچم ایران 

دستشان نیست!
روشــن شــدن قضایا در وقایع اخیر نیاز داشــت تا با 
فردی گفتگو کنیم که به دلیل حضور در منطقه، مســلط 
بر اطالعات جغرافیایی و تاریخی منطقه اســت تا بتوانیم 
تصویــر واضح تر و روشــن تری از حوادث خوزســتان را 
ببینیم. اشکان زارعی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران در 
گفتگو با مردم ســاالری آنالین در مورد زوایای مختلف و 
بویژه ناگفته بحران خوزستان و اعتراضات اخیر این استان 

توضیح داده است:
چه شد که وضعیت خوزستان به اینجا رسید؟

بحــث محیط زیســت و آبخیــزداری و بهره برداری از 
منابع آبی، از دهه 70 و پایان جنگ و شــروع دولت آقای 
رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت. برخی معتقدند سدهایی 
که در آن دوران زده شد خیلی بر پایه مسائل علمی  نبوده، 
همچنین برداشــت های زیاد از چاه هــای زیرزمینی باعث 
خشکی ســفره ها شده اســت. به طور کلی نگاه دولت به 
منابــع طبیعی ایران از جمله خوزســتان نگاه علمی  نبوده 
و حاال پیامد آن را می بینیم. االن در خوزســتان مشــکل 
ریزگرد هــا، آلودگی آب، کم آبی و کم بارشــی را داریم و 
مشخص است در ســال های بعد از جنگ نه تنها دولت ها 
بلکه حاکمیت یعنی ســه قوه، در این مورد اشــتباه عمل 
کرده اند. قوه قضاییه که االن ورود کرده ولی جای ســوال 
است که چرا در سال های گذشــته پیگیری نکرده است؟ 
مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد ســایر قوا را دارد چرا 
کار خودش را درســت انجام نــداده و بر کار قوه مجریه و 
مدیریت استانی نظارت نداشــت ؟ معتقدم پیرامون منابع 
طبیعی و بویژه نگاه به خوزســتان نه تنها ســوءمدیریت 
وجود داشــته بلکه علمی  هم کار نشده و بیشتر انقالبی و 
با این عناوین عمل شده است که نتیجه آن، این است که 
کارها به اهلش ســپرده نشود و امروز شاهد خشک شدن 

خوزستان هستیم. 
ســوءمدیریت چقدر به خوزســتان آسیب زده 

است؟ 
مشــکل محیط زیســت و منابع طبیعی تنها در جنوب 
خوزســتان نیست ولی بیشتر رســانه های بیرون از کشور و 
بخشی از رسانه های داخلی بویژه فضای مجازی می خواهند 
اینطور القا کنند که مشــکالت خوزســتان در جنوب بویژه 
در مناطق عرب نشــین است درحالیکه اینطور نیست و همه  
خوزستان مشکل کم آبی را دارند. اعتراضات مدنی سازوکاری 
دارد ولی بســتن جاده و پرتاب سنگ و سردادن شعار علیه 
تمامیت ارضی کشــور مشخص اســت که از اتاق فکرهایی 
می آیند کــه از این وضعیت بهره بــرداری می کنند. در واقع 
مشکالت زیست محیطی در جنوب خوزستان را بزرگنمایی 
کرده و نشان می دهند که این اتفاقات صرفا برای عرب ها رخ 
داده است. همین هفته گذشته چهارده شهر محروم در استان 
خوزســتان معرفی شدند که 10 مورد آن در شمال و مناطق 
غیرعرب این اســتان قرار دارند و تنها چهار شهر در منطقه 
عرب نشین هستند یعنی وضع در شمال خوزستان و مناطق 

زاگرس نشین که عمدتا بختیاری هم هستند، بد است. 
یعنی به نقش شانتاژ رسانه ای پان عرب ها اعتقاد 

دارید؟
در جنــوب فضای مجــازی که هم از داخــل و هم از 
بیرون خط می گیرد به موضوعات مطروحه دامن می زنند. 
خواســته بخشی از اپوزیسیون در خارج از کشور این است 
که جمهوری اســالمی  برود حتی اگر ایران تجزیه شــود و 
هر کســی که حرکتی در جهت رفتــار آنها انجام دهد، او 
را اپوزیســیون می داننــد. معترضــان جدایی طلب موفق 
شــدند با رفتارهایی که انجام دادند، هم بخشی از رسانه ها 
و کنشــگران را در تهران را تحت تاثیــر قرار دهند و هم 
بیرون از کشــور فکر می کنند رفتارهای اینها در راستای 
مطالبات مردمــی  و اعتراضات مدنی در ایران اســت ولی 
آنها برای منافع خودشــان فعالیت می کننــد. اینها نه به 
فکر ایران و جمهوری اسالمی هســتند و نه اصالح طلب و 
اصولگرا هستند و از هر بزنگاهی برای شلوغ کاری و گفتن 

حرف شان استفاده می کنند. 
اینها در تجعات اولیه حرفشان این بود که »می خواهند 
با خشکســالی ما را از ســرزمین آبا و اجدادی مان بیرون 
کنند ولی ما جایی نمی رویم« اینها حرف های تجزیه طلبانه 
اســت. شــعار »بروح، بًدم، نفدیک یا احــواز« که در این 
اعتراضات سر داده می شود دقیقا شعاری است که در زمان 
جنگ ارتش عراق برای صدام ســر می داد و معنای آن این 
بود کــه روح و تن و جانم فدای صــدام. برخی معترضان 

معتقدند که خوزســتان یک نام جعلی است که رضا شاه 
درست کرده و نام قدیم آن عربستان و الحواز بوده است. 
 پیامد این اعتراضات در استان و کشور چیست؟

کلیات بخشــی از خواســته، به حق و درســت است 
منتهــی اگر حل نشــده این ضعف عملکــرد نمایندگان 
آنها است، اهواز همیشــه دو نماینده عرب و یک نماینده 
غیرعرب داشــته و خوزستان 18 نماینده دارد که همیشه 
نیمی عرب هســتند. چرا نمایندگان در طول دو سه دهه 
گذشــته ریشه ای این مشــکالت را حل نکرده اند؟ چرا با 
مردم گفتگو نکرده اند؟ چرا وزرا را تحت فشار قرار ندادند؟ 
همانگونه که ایــن نمایندگان پس از راه یافتن به مجلس 
اعضای ســتادهای خود و نزدیکانشان را با نوشتن نامه به 
وزرا و مدیران  کل اســتان در مســئولیت هایی در ادارات 
دولتی گماردند، چنان که دو ســال پیش چند تن از آنها 
با فشــار به شریعتی، اســتاندار پیشین خوزستان شخص 
مورد نظر خود را در معاونت عمرانی استانداری و شرکت 
توسعه نیشکر خوزستان، صنایع فوالد و آموزش و پرورش 
تحمیل کردند، آیا نمی توانســتند در این ســال ها به امور 
کشــاورزان و محیط زیست خوزســتان رسیدگی کنند؟ 
اما االن که آشوب شــده توییت می زنند و پیام می دهند! 
اکنون باید پرســید شما و دیگر  نمایندگان خوزستان در 
این زمینه چه کرده اید؟ چرا با کســانی که پشت مافیای 

آب هستند مقابله نکردید؟
ریشه بخشی از مشکالت این است که نمایندگان وظایف 
خود را انجام نداده اند که اگر اینطور بود االن خوزستان با 
این مشکالت روبرو نمی شد. در همین آشوب هایی که شده 
مردم باید از نمایندگان خود می پرسیدند که در طول این 
چند دهه چه کرده اند ولی اینطور نشد. این اتفاق دو حالت 
دارد یا به نمایندگان اعتمادی ندارند چون کاری نکرده اند 
یا هماهنگی نانوشته ای بین مردم و نماینده هایشان وجود 
دارد که نماینده چشــمش را بسته تا آنها اعتراض کنند و 
امتیاز بگیرند. در کوتاه مدت پیامد آن برای دولت این است 
که بخشی از اعراب که عمدتا زیر 30 سال سن دارند؛ مانور 
قدرت برگزار می کنند و اقدار دولت مرکزی را زیر ســوال 
می برند. پیامد بســتن جاده ها و زدن تیر هوایی این است 
که در واقع می تواند نســل بعدی خودش را قانون شکن بار 
بیاورد و بگوید هر جا شــما به خواســت ما عمل نکردید 
ما بدین شــکل حرفمان را به کرسی می نشانیم و حقمان 
را می گیریــم. یعنــی اگر ارکان نظام و قــوا در چهار دهه 
گذشــته وظایف شان را درست انجام می دادند کار به اینجا 
نمی کشید که از یک خواسته به حق بهره برداری بد کنند. 
پیامد دیگر نهادینه شدن اندیشه های تجزیه طلبی است و 
یاد می گیرند که مطالباتی را که در راســتای اندیشه های 

قومی  دارند به این شکل بگیرند.
تا جایــی که اطالع دارم برخــی از فعالیت های 
کشــاورزی آب بر هم در منطقه در شرایط بی آبی 

انجام می شود.
در شمال خوزستان مشکل بی آبی جدی است و با تانکر 
آب می برند و در فقر بســیار شدید آبی هستند، در جنوب 
خوزستان هم این مشکل وجود دارد که مدیران دولتی باید 
درباره آن پاســخ بدهند. اجازه می خواهم دو نکته را درباره 
کم آبی کشاورزان و خشک شــدن هورالعظیم در روزهای 
اخیــر یادآوری کنــم؛ اگر چه این مــوارد نافی کم کاری و 
اشــتباهات مدیریت کشــور در بهره بــرداری منابع آبی و 
طبیعی نیســت. نخســت آن  که از بهمن گذشته سازمان 
آب و برق و جهاد کشاورزی با مطالعاتی که انجام دادند به 
این نتیجه رســیدند با توجه به بارش کم در زمستان ۹۹ و 

کم آبی سد ها از جمله ســد کرخه، برای تمام استان بویژه 
فصل تابستان کشت مجاز تعریف شود. با توجه به آب قابل 
برنامه ریزی، مساحت آنها در بازه های مختلف بین سازمان 
و جهاد کشــاورزی مشخص و با تصویب شورای کشاورزی 
اســتان توســط مدیریت بحران اســتانداری به کشاورزان 
محدوده شوش تا حمیدیه یا همان کانال کوثر درباره عدم 
کشت شــلتوک)برنج( که آب زیادی می برد، ابالغ شد، اما 
کشــاورزان این تذکرات را نادیده گرفته نزدیک به هشتاد 
 هزار هکتار شــلتوک کاشــتند. نکته دوم بر اساس مصوبه 
کمســیون آب در ســال ۹3 حقابــه هورالعظیم در فصول 
خشکســالی چیزی نزدیک 73۶،7میلیون مترمکعب است 
درحالیکه تا پایان خرداد امســال نزدیک به 1800 میلیون 
مترمکعب آب روانه این هور شــده، اما به دلیل تبخیر باال، 
منحرف کردن آب در طول مســیر به زمین های کشاورزی 
توســط عده ای آب دیر تر و کمتر به هورالعظیم می رســد.

دو ســال پیش در خوزستان سیالب داشیم و االن کم آبی 
داریم که اینها با هم تناســبی ندارند و این ضعف مدیریت 
است که از آن ســیالب ها بهره برداری خوبی نشده؛ چرا به 
سمت ســفره های زیرزمینی و تاالب ها هدایت نشد؟ اینها 
همه مشکالت مدیریتی هســتند که نتیجه آن پیامدهای 
امروز است ولی برخی از این وضعیت سوءاستفاده می کنند. 
برخی که نه دلشــان برای مردم عرب نه برای خوزســتان 
می ســوزد بلکه دنبال جا انداختن اندیشــه های خودشان 

هستند. 
در حال حاضر آبرســانی به مردم چگونه انجام 

می شود؟ 
به طور کلی وضعیت در جنوب بهتر از شمال خوزستان 
است، حاکمیت ما به گونه ای است که به دلیل چالش های 
بی شــمار در سیاســت های داخلی و سیاســت خارجی؛ 
نمی خواهد مشکل تازه ای ایجاد شود و می خواهد با راضی 
نگه داشتن همه موضوع را جمع کنند نه حل! برای همین 
در طول چند ســاله به کسانی که نگرش قوم گرایانه دارند، 
امتیاز داده اند و همین کوتاه آمدن ها باعث شده که برخی 
پرتوقع شــوند ولی به طور کلی وضــع در جنوب بهتر از 

شمال خوزستان است.
نقش فعاالن سیاسی و رسانه ای خوزستان را در 

این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟
کارکرد بعضی از فعاالن سیاســی و رســانه ای اســتان 
یادآوری نوشداروی پس از مرگ سهراب است. آنان هیچ گاه 
از بحران ها پیشــگیری نکرده و چالش ها را هشــدار ندادند 
و گاه در تحلیل هــا و رفتارهایشــان از مردم عادی عقب تر 
بودند. نزدیک به یک ســال پیش بحــث آب غیزانیه پیش 
آمد درحالیکه این منطقه از ســال ۹۴ با مشکل آب روبرو 
بود، چــرا نخبگان خوزســتانی در زمان خــودش به این 
موضوع نپرداختند؟ آیا پس از سیالب دو سال پیش به طور 
علمی دالیل وقــوع آن و پیامدهایش را واکاوی کردند؟ چرا 
در برابر بسیاری از انتصابات قومی و به دور از شایسته ساالری 
شریعتی استاندار پیشین از جمله معاونت عمرانی استانداری 
با مدرک الهیات سکوت کردند؟ اگر امروز رسانه های بیرون 
از کشــور گمان می کنند که خوزستان استان عربی است و 
کاســتی های پیش آمده تنها برای همشهریان عرب است، 
بی گمان برآیند کم کاری و کوتاهی برخی از فعاالن سیاسی 

و رسانه ای استان در بازتاب واقعیت ها دارد.
با این تفاســیر می توان گفت که دولت ها به جای حل 
ریشه ای در هر اعتراض به زدن چسب زخم بسنده می کند، 

تا دوره بعد!
دقیقا همین اســت؛ هر اتفاقی که می افتد ریشه ای حل 

نمی شــود و در کوتاه مدت مرهمی  بــرای آن می گذارند و 
این باعث بزرگتر شــدن مشــکالت در طول زمان شده و 
زمینه بروز یک مشکل بســیار عمیق تر را فراهم می کند. 
اگر تاریخ صد ســال گذشــته ایران را بررسی کنیم نکته 
مهمی را خواهیم دید. در این دوران چهار گزاره را داشتیم 
که اندیشه های قوم گرایانه و تجزیه طلبانه رشد کرده است. 
ناتوان بودن دولت مرکزی و زیر سوال رفتن ابهت مرکزیت 
سیاسی، کاســتی ها و مشــکالت اقتصادی، سست شدن 
اندیشه های میهن پرســتی و ملی گرایی، و دست خارجی. 
شــوربختانه در سه دهه گذشــته هر چهار گزاره را داریم 
و واقعیت این اســت که دولت به خاطر چالش های داخلی 
و خارجی و تنش های سیاســی و جناحی  در بخشی هایی 
کم توان و از قدرت و ابهت او کاســته شده است که پان ها 
بویژه پان عربیســم خوزســتان از این آشــفتگی استفاده 

می کند.
پان عرب ها در خوزستان چطور عمل می کنند؟

اینها در خوزستان صفحات اینســتاگرامی و کانال های 
تلگرامی  و پایگاه های خبری دارند و به راحتی شــیطنت ها 
و اندیشه های قومی خود را در این فضاها دنبال می کنند و 
متاســفانه با آنها برخوردی نمی شود، اگر امروز یک جوان 
20 ساله شجاعت پیدا می کند که بحث جدایی خوزستان 
را مطــرح کنــد و پرچم االحــواز را باال ببــرد، به خاطر 
زمینه ســازی پان عرب است و تاریخ ســازی های دروغین 
و موضوع تبعیض اســت کــه آنها در فضــای مجازی به 
خورد جوانان می دهند. در همه جای کشــور پان ها حضور 
دارند بویژه در خوزســتان، اما پان ها در خوزســتان بسیار 
متفاوت ترند چراکه اینها مســلح هســتند و از تشیع برای 
پوشش رویکرد و راهبردی جداخواهانه خود بهره می برند. 
خواست مردم خوزستان از جمله شهروندان عرب بجا و به 
حق اســت، اما رویکردی که امروز در این استان در حال 
انجام اســت بازتاب دهنده نگرش همه مردم عرب نیست. 
برافراشتن پرچم االحوازیه، دشنام به چهره های ملی ایران 
و طرح ادعا هایی پیرامون خوزستان و تمامیت ارضی ایران 
در راســتای برنامه پان عربیسم است که با دو آرمان انجام 
می گیرد. اول جبران شکســت در همه پرسی شورای شهر 
ششم در شــهرهای اهواز و شوش که برای جداخواهان از 
نگاه راهبردی بسیار ممتاز و برجسته برخوردار است. زیرا 
آنان با این جنجال برســاخته می خواهند هم میهنان عرب 
را که همواره پایبند ایران بوده و به هیچ روی با قوم گرایان 
همداستان نیستند با خود همراه کنند. دوم فشار بر دولت 
آقای رئیســی و گرفتن امتیاز از ایشــان است چنان که از 
روز چهارشــنبه بحث عزل استاندار کنونی از سوی برخی 
مطرح شده و وی را عامل رویدادهای چند روزه دانسته اند. 
درحالیکه ایشــان از اواخر بهمن ۹۹ منصوب شــده است. 
جان کالم اینکه بحث پان عربیســم بســیار خطرناک تر از 
موارد دیگر اســت. اگر حاکمیت می خواهد از این مسائل 
رهایی پیدا کند باید از یک ســو مشکالت زیست محیطی 
و اقتصادی در خوزســتان را برطرف کرده آرامش، امنیت، 
کارآفرینی و درآمدزایی را برای مردم فراهم کند. چنان که 
زمانی خوزستان مهد مدرنیته و اشتغال زایی بود ولی امروز 
مشــکالتی که در این اســتان وجود دارد باعث مهاجرت 
روزافزون مردم شــده و این اتفــاق می تواند که باب میل 
کسانی باشــد که اندیشــه های اهریمنی را در خوزستان 
پیگیری می کنند و از ســوی دیگر اجازه دهد اندیشه های 
ملی گرایانه بر پایه ایرانیت و اســالمیت در خوزستان رشد 
و نمو کند که خود این بینش بالی جان پاعربیسم خواهد 

بود. 
در پایان اگر سخنی ناگفته مانده بفرمایید... 

در چند سال گذشته و هم چنین در این  روزها بسیاری 
از نخبگان با نگاهی ســطحی و عوامانه و با تعابیری چون 
»رود خانه ما«، »کارون ما« و... بارها گفته اند که کارون ما 
را فالن استان یا اســتان ها دزدید ه اند. کارون از رودهای 
استان چهارمحال بختیاری سرچشمه می گیرد، اگر کارون 
پرآب ترین رود ایران است، دلیل آن جاری شدن  8 رود از 
فریدون شــهر و سمیرم اصفهان، ۵ رود الیگودرز، خرم آباد 
و درود اســتان لرستان و دو شاخه فرعی استان کهگیلویه 
و بویر احمد اســت. اگر آنان نیز خواهان بازگشت این رود 
به استان خود باشند، چه روی می دهد؟ آیا کارون پر آب 
خواهد بود؟ خوزســتان ســرزمینی کهن است که نام آن 
در سنگ نبشته های تخت جمشــید، بیستون نقش رستم، 
شــوش و.....آمده و پیشینه ای روشــن و گویا دارد. همه 
مردمانش نیز چون بختیاری، لر، عرب، دزفولی، شوشتری، 
بهبهانی، قشقایی، ایزد خواستی، کرد و پیروان ادیانی مانند 
منداییان، زرتشــتیان، ارامنه و آسوریان ایرانی هستند که 
بر پایه حقوق شهروندی باید از خواست آنان در چارچوب 

قانون اساسی پشتیبانی کرد.

گروه شهرستانها: رئیــس لوازم اندازه گیری شرکت 
توزیع بــرق اصفهان در خصوص کشــف رمز ارزها گفت 
:بار فیدرها و بررســی الگوریتم های مصرف و گزارشــات 
مردمــی در کشــف و ضبط ماینرهــا قابل توجه اســت 
و شــهروندان می توانند با گزارش دادن بــه اداره برق از 
طریق سامانه سمات تا ســقف 20 میلیون تومان پاداش 

بگیرند. جــاوری گفت : اقدام به ماینینگ نمودن تعدادی 
از دســتگاهها در یک مکان ومنطقه می تواند به طور قطع 
باعث خاموشــی ها و قطعی برق شــود چرا که ترانس به 
کار رفتــه ظرفیت این میزان اســتفاده از بــرق را ندارد. 
وی در ادامه خاطر نشــان کرد :از ابتدای ســال تا کنون 
2228 دستگاه ماینر به ظرفیت۴۴۵۶ کیلو وات پیدا شده 

اســت که در روز 10۶۹۴۴ کیلو وات ساعت برق مصرف 
می کننــد و  میزان برق مصرفی در ماه 3208320   کیلو 
وات  ساعت می بادشد که با در نظر گرفتن 200 کیلووات 
ساعت انرژی، مصرف برق 1۶ هزار خانه دریک ماه  تامین 
می شــود.  رئیس لوازم اندازه گیری شــرکت توزیع برق 
اصفهان تاکیدکرد : افراد ســود جو این دســتگا ه ها را  در 

واحدهای کشاورزی ،صنعتی وخانه ها  نصب می کنند که 
تا حدودی می تواند قابل کنترل باشــد چون مصرف برق 
این واحدها در ماه های مختلف ســال قابل رصد اســت و 
می توان براســاس تفاوت مصرف در ماه ها به این موضوع 
مشکوک شــد و با بازرسی و نظارت از وجود دستگاه های 

استخراج رمز ارزها که مصرف برق باال دارند آگاه شد.

بندر نفتی جاســک و بندر تجاری چابهار حاال میزبان 
استراتژیک ترین پروژه های عمرانی ایران هستند تا آینده 
اقتصــاد و تجارت ایران و دوســتان ایــران را رقم بزنند.

به گزارش تســنیم، پایانه های نفتی جاســک با ظرفیت 
ذخیره ســازی ده میلیون بشــکه نفت در کنار سه گوی 
شــناور با ظرفیت صادارت ســه میلیون بشــکه نفت در 
حال ســاخت در بندر نفتی جاسک هســتند.  کارفرمای 
انتقال نفت ایران به جاســک می گویــد: پایانه های نفتی 
هنوز تکمیل نشــده، اما خط انتقال هزار کیلومتری گوره 
به جاســک و یکی از گوی های شــناور نفــت صادراتی 

بهــره برداری شــده و ایران حاال 3۵0 هزار بشــکه نفت 
 را بــرای اولین بار در تاریخ، خــارج از خلیج فارس صادر

 کرده است.
بندر نفتی جاســک و بندر تجاری چابهار حاال میزبان 
استراتژیک ترین پروژه های عمرانی جمهوری اسالمی ایران 
هســتند تا آینده اقتصاد و تجارت ایران و دوستان ایران 
را رقم بزنند. از جنــگ نفتکش ها تا باال رفتن هزینه های 

حمــل و نقل و طراحی کشــتی های غــول پیکر در دهه 
اخیر نشــان داده خلیج فارس محدود و آسیب پذیر است 
 و عمان و ســواحل راهبردی مکــران بهترین جایگزینش

 خواهد بود.
شورای توسعه سواحل مکران در دولت شکل گرفته و 
دبیرخانه این شورا گفته، ۴8 پروژه و ابرپروژه استراتژیک 
در طــول این ســواحل درحــال اجرا اســت؛ مهم ترین 

پروژه های بهره برداری شــامل فاز اول بندر شهید بهشتی 
چابهار بــا 1۵ میلیون تن تخلیــه و بارگیری و صادرات 
نفت از جاســک با یک میلیون تن ظرفیت است.مهم ترین 
پروژه هــای در حال اجرا هم شــامل خــط آهن چابهارـ  
زاهدان ـ سرخس، فوالد مکران، پتروشیمی مکران، احداث 
صنایع تکمیلی کشــاورزی و آب شیرین کن های صنعتی، 
صنعت و ماشــین ســازی و راه ســازی و احداث فرودگاه 
بین المللی چابهار اســت.مکران آینده ایران و همسایگان 
و دوســتان ایران است با این حال پروژه های راهبردی اش 

ُکند و آرام در حال پیشرفت است.

هرمزگان این روزها وارد موج پنجم شــیوع کرونا شده 
و در سراسر این استان شاهد اوج گیری ویروس از هر دو 

نوع جهش یافته انگلیسی و هندی هستیم.
بــه گزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اگرچه که 
واکسیناســیون کرونــا در هرمــزگان با ســرعت هر چه 
تمامتر در حال انجام اســت، اما ســرعت شیوع ویروس 
بســیار باالتر از روند ایمن سازی بوده و از همین رو شاهد 
شرایط چندان خوبی در این اســتان نیستیم.متاسفانه با 
وجود هشدارهای بســیار مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان مبنی بر اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
بسیاری ها توجه چندانی به این مسئله نداشته و با این بی 
تفاوتی ها ، راه را برای شــیوع بیشتر کرونا در این استان 

هموارتــر کردند.در تــازه ترین رکورد ثبت شــده از آمار 
فوتی هــای کرونا در هرمزگان، 10 نفــر در یکم مردادماه 
جان خود را بــر اثر ابتال به این ویروس از دســت دادند 
 و آمار قربانیان تا ســوم مردادماه به یک هزار و ۶02 نفر

 رسیده است.
اگــر تا دیروز ســویه غالب کرونا در هرمــزگان از نوع 
انگلیسی بود، امروز مسئوالن علوم پزشکی استان می گویند 
که ویروس دلتای هندی در سراســر شهرها و روستاهای 
هرمزگان پراکنده شده اســت و در صورت رعایت نشدن 
شیوه نامه های بهداشــتی، به زودی این ویروس، ویروس 
غالب در اســتان خواهد شــد.گونه هندی کرونا یک نوع 
جهش یافته اســت که نسبت به سایر گونه های شناسایی 

شــده از آن، قدرت سرایت، شیوع و ابتالی بیشتری دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با انتقاد شدید 
از کســانی که با وجود شرایط بحرانی همچنان نسبت به 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی بی توجه هستند، گفت: 
از مدتها پیش نسبت به احتمال ایجاد این شرایط بحرانی 
هشــدار داده بودیم و از همه مردم خواستار رعایت  شیوه 
نامه های بهداشــتی به ویژه پرهیز از برگــزاری هر گونه 
تجمع و دورهمی بودیم که متاســفانه به دلیل بی توجهی 
برخی ها، امروز شــاهد این شــرایط در هرمزگان هستیم. 
فاطمه نوروزیان گفت: در یک شــبانه روز 1۹2 مبتال به 
کرونا در بیمارســتان های استان بستری شدند و مجموع 
بستری ها به ۹۶1 نفر رســید.وی بیان داشت: از مجموع 

بســتری ها 10۹ نفر در بخش مراقبت های ویژه بســتری 
هســتند که حال 22 نفر از آنها بسیار وخیم گزارش شده 
و پزشــکان امید چندانی به بهبودی آنها ندارند.نوروزیان 
آخریــن آمار فوتی های کرونــا در هرمزگان را یک هزار و 
۶02 نفر اعالم کرد و گفت: این شمار با احتساب ۹ فوتی 

ثبت شده در یک شبانه روز است.
وی ســویه غالب کرونا در هرمــزگان را از هر دو نوع 
انگلیســی و هندی عنــوان کرد و بیان داشــت: وضعیت 
شیوع کرونا در استان حاد و بحرانی بوده و ضروری است 
مردم به هشــدارهای دانشــگاه علوم پزشــکی به صورت 
 جدی توجه کننــد تا از ابتال به این ویــروس مرگبار در 

امان بمانند.

زوایای پنهان بحران آب خوزستان در گفت وگوی »مردم ساالری آنالین« با اشکان زارعی، پژوهشگر تاریخ ایران

مشکل آب خوزستان، مشکل همه استان است

میزان برق مصرفی دستگاه های ماینر معادل برق مصرفی 16 هزار خانه در یک ماه

نفت و تجارت ایران به سواحل مکران می آید

ویروس هندی بین هرمزگانی ها می تازد

بهسازی پست پاساژ برق تصفیه خانه فاضالب شهر رشت
گروه شهرستانها: به منظور تامین و توزیع مناسب برق واحدهای اصلی 
تصفیه خانه فاضالب رشت، پست پاساژ 20 کیلوولت این تصفیه خانه بهسازی 
و اُورهال شــد.معاون بهره برداری و توســعه فاضالب این شرکت با تاکید بر 
اســتفاده حداکثری از امکانات موجود به منظور افزایش بهره وری در تصفیه 
خانه هــا، گفت: با توجه به مقدار توان مورد نیاز تصفیه خانه فاضالب رشــت 
از شبکه سراســری برق کشــور، میزان تامین نیروی مصرفی برق اولیه، 20 
کیلوولت اســت که این میزان ولتاژ، توسط 2 دستگاه ترانسفورماتور به ۴00 
ولت تبدیل و به واحدهای مصرف کننده انتقال می یابد. علیرضا غیاثی با اشاره 
به گذشــت هشت ســال از آغاز بهره برداری این تصفیه خانه، افزود: کارکرد 
این سیســتم پیش از این عملیات، با ریســک باال انجام می شــد.معاون بهره 
برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای گیالن گفت: سرویس ترانسفورماتورها، 
تســت عایقی نظافت پره ها و مقره ها، تصفیه کامــل روغن، تعویض دانه های 
رطوبت گیر، سرریز روغن، تعمیر کامل کلیدهای قدرت پست و مونتاژ پل های 
دژنکتور از جمله ی اقداماتی است که با هزینه ای حدود 2 میلیارد ریال انجام 

شده است.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده 
گندله سازی شرکت فوالد مبارکه در تیر ماه

گروه شهرســتانها: مدیر گندله ســازی شــرکت فوالد مبارکه از انجام 
موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شــده شش روزه این واحد در تیرماه امسال 
خبــر داد.رضا اســماعیل پور با اعالم ایــن خبر گفت: با حمایــت واحدهای 
سرویس دهنده، خرید و پشتیبانی و فنی، تعمیرات برنامه ریزی شده شش روزه 
واحد گندله ســازی با آماده ســازی و هماهنگی منسجم و با انجام بیش از 3۵ 
هزار نفر ســاعت فعالیت تعمیراتی به طور منظم، با کیفیت و بدون بروز حادثه 
ایمنی انجام شــد.وی افزود: نکته قابل ذکر در ایــن توقف تعمیراتی، تعویض 
سیستم آب بندی خشک کن ابتدای کوره پخت برای اولین بار در شرایط گرم 
کوره پخت، جهت بهبود فرایند و رســیدن به رکورد فاصله زمانی 2۴ ماه بین 
تعمیرات اساســی واحد گندله ســازی تا انتهای مهر 1۴00 بود. اسماعیل پور 
خاطرنشــان کرد: آخرین رکــورد فاصله زمانی بین تعمیرات اساســی واحد 

گندله سازی در شرایط سرد کوره پخت حدود 20 ماه بوده است.

تایید نهایی 15 هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن 
استان اصفهان

گروه شهرستانها: معاون مســکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: از متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن این استان 
اقــدام به ثبت نام کردند تاکنون بیش از 1۵ هزار نفر تایید نهایی شــده اند و 
مبلغ وام این طرح از 100 میلیون تومان به 2۵0 میلیون تومان افزایش یافته 
اســت. امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصوص افزایش تســهیالت اختصاص یافتــه به طرح اقدام ملی 
مســکن اظهار کرد: مبلغ وام مســکن ملی برای متقاضیان این طرح از 100 
میلیون تومان به 2۵0 میلیون تومان افزایش یافته است.وی افزود: بازپرداخت 
این وام 20 ســاله بوده و دو ســال شامل دوران مشــارکت و ساخت، تنفس 
دارد. که البته در حال حاضر همان مبلغ قبلی در حال پرداخت اســت.معاون 
مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص 
شــرایط دریافت کنندگان این وام اذعان داشــت: همه متقاضیان تایید شده 
که مبلغ اولیه ۴0 میلیون تومان را واریز کرده اند می توانند از این تســهیالت 

استفاده کنند.

همکاری دستگاه قضا با شهرداری کرمان، در چارچوب 
قوانین، عادالنه و منطقی بود

گروه شهرســتانها - بابک جاللی: شــهردار کرمان، به همراه مدیران 
شهرداری، با رئیس کل دادگستری استان کرمان دیدار و گفت و گو کرد.شهردار 
کرمان در این نشســت، ضمن تبریک دهۀ امامت و والیــت، با بیان اینکه از 
تعامل و همکاری رئیس کل دادگســتری اســتان و مجموعۀ همکاران ایشان 
تشکر و قدردانی می کنم، گفت: همکاری دستگاه قضا با شهرداری کرمان، در 
چارچوب قوانین، عادالنه و منطقی بود، اما پیگیری سریع امور مربوط به شهر، 

کمک بزرگی به مدیریت شهری در سرعت بخشیدن به امور کرد.

تأمین ۴۳۴ هزار تن روغن خوراکی کشور
با پهلوگیری ۹۰ کشتی تانکر در مجتمع بندری کاسپین

گروه شهرســتانها: معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشــاره به رشد 3۵ درصدی تخلیه روغن خوراکی خام با تخلیه بیش 
از 88 هزار تن روغن در مجتمع بندری کاســپین از ابتدای امســال تاکنون، 
گفت:از دی ماه ســال ۹7 که نخســتین محموله روغن خوراکی وارد مجتمع 
بندری کاســپین شــد تاکنون ۹0 فروند کشــتی تانکر، ۴3۴ هزار تن روغن 
خوراکی جهت مصرف در کارخانه های تولید روغن خوراکی کشــوروارد شده 
اســت.مهندس امین افقی با بیان اینکه در سال گذشته بنادر محدوده منطقه 
آزاد انزلی 18 درصد از میزان تخلیه روغن بنادر کل کشور را به خود اختصاص 
داده اند اظهار کرد: از ابتدای امســال تا کنون تعداد 1۹ فروند کشــتی تانکر، 
88 هزار تن روغن خام خوراکی در مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی 
تخلیه کرده اند که آمارها بیانگر رشد 3۵ درصدی تخلیه روغن در این مجتمع 
بندری نســبت به مدت مشابه در سال ۹۹ اســت.در همین مدت در مجتمع 
بندری انزلی نیز حدود 30 هزار تن روغن از کشور روسیه وارد گردیده است.

 ۳ پروژه در هفته دولت سال جاری
 به بهره برداری می رسد

گروه شهرســتانها: ســه  پروژه در بخش پســت در مناطق جغرافیایی 
مختلف استان در هفته دولت سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.»بهمن 
داراب زاده« مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در هفته دولت 
ســال جاری 3 پروژه در بخش پســت با اعتباری به مبلغ 2۴۵ میلیارد ریال 
افتتاح و به بهره برداری می رســد.وی افزود: این پروژه ها امســال در مناطق 
جغرافیایی؛ رشــت،انزلی و املش با هدف برآورده شــدن نیــاز بار واحد های 
صنعتی و به منظور برقرســانی پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت، تقویت 
و توســعه شبکه فوق توزیع، تعدیل بار ترانســفورماتورهای موجود در پست، 
افزایش قابلیت اطمینان تامین برق مشــترکان، تعدیل بار پست های مجاور و 

کاهش تلفات به بهره برداری خواهند رسید.

 توضیحات شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
در خصوص کم آبی شهر لیردف جاسک  

در پی انتشــار خبری در روز 2۹ تیرماه در روزنامه مردم ســاالری مبنی بی 
آبی شــهر لیردف جاسک شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان اعالم کرد: شهر 
لیردف از سال 1370  تحت پوشش جهادسازندگی سابق و  شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان درآمده است. در حال حاضر  آب شرب مورد نیاز شهر لیردف با 
جمعیتی بالغ بر 1۹00 نفر  10  لیتر در ثانیه می باشد، که توسط یک خط انتقال 
آزبســت 200 میلیمتر بطول 21 کیلومتر از یک حلقه چاه در محدوده رودخانه 
ســدیچ  به صورت هر 10 روز به مدت 3 شبانه روز کامل تامین می گردد. که در 
بین راه 10  روستای ســورچاه باال و پایین، چنالی باال، گوهرت، چیل، شمشی، 
شم سیاهان ،کنارو، گبسر، بارز نیز با نیاز آبی 11 لیتر بر ثانیه از خط انتقال شهر 
لیردف بهره مند هســتند. الزم به ذکر است در طول 3 روز تامین آب  مشترکان 
عزیز آب را در مخازن خانگی خود که عمدتا باالی 1۵ مترمکعب گنجایش دارند 
ذخیره می کنند. برای تامین آب دائم و پایدار شهر لیردف و هفت روستای مسیر  
این شرکت مطالعات فنی الزم را بعمل آورده و در نظر دارد در صورت تامین اعتبار  
با  تجهیر دو حلقه چاه حفر شده در رودخانه سدیچ و اجرای خط انتقال جدید به 
طول 18کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال  آب هفت روستای مسیر 
را از شــهر لیردف جدا کرده و آب مورد نیاز  مردم خوب شــهر لیردف را بصورت 
پایدار تامین نماید. بدین ترتیب عالوه بر شهر لیردف 10 روستای مسیر نیز از آب 
دائم و پایدار برخوردار می گردند. قرار است اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات ملی و 
استانی تامین گردد که شرکت آب و فاضالب استان با توجه به اهمیت طرح پیگیر 
تامین اعتبار آن می باشد.در حال حاضر آبرسانی به شهر لیردف و 10 روستای یاد 

شده کما فی السابق در حال انجام است.

اخبار کوتاه

جوابیه


