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عددهایترسناک،پیشبینیهایترسناکتر!




3.9 M views

خندههور
به دنبال افزایش خروجی سد کرخه و رسیدن آب به
برخی قسمتهای خشک شده هورالعظیم ،تصویر خنده
یک کودک در هورالعظیم در حالی که گوساله تازه به دنیا
آمده ای را در بغل گرفته مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی قــرار گرفت .کاربری با بازنشر ایــن عکس
نوشت« :در طول مدتی که کرخه را خشک کردند و فاجعه
هورالعظیم اتفاق افتاد تقریبا تمام گاومیش های ماده
آبستن ،جنین شان سقط شد .این اولین گوسالهای است
که پس از باز کردن آب سالم به دنیا آمد .هنوز خیلی به آب
نیاز داریم تا مرگ و میر حیات وحش و گاومیشها متوقف
شود ».کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم برای خاموش
کردن صدای اعتراض ها کاری نکنن که مردم با کمبود آب
شرب مواجه بشن ».کاربری هم نوشت« :اگه واقعا آب
بودهکهرهاکننچراگذاشتنکاردبهاستخونمردمبرسه
و اعتراض کنن بعد آب رو باز کردن».

3.1 M views

عددهایترسناک،پیشبینیهایترسناکتر!
روز گذشته دو خبر درباره سرانه مصرف برنج و پیش
بینی قیمت گوشت و مرغ در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که بازتاب زیادی داشت .درباره سرانه مصرف
برنج رئیس انجمن برنج اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که
مصرف سرانه برنج در کشور به  36تا  36.5کیلو کاهش
یافته است و در خصوص پیش بینی قیمت مرغ و گوشت
هم یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته« :در صورتی که
خوراک دام برای دامداری ها و مرغداری ها تهیه نشود
پیشبینی ما این است که مرغ دست کم به کیلویی ۸۰
تا  ۱۰۰هزار تومان و گوشت قرمز هم به کیلویی ۲۰۰
تا  ۲۵۰هزار تومان خواهد رسید ».درخور ذکر است که
پیش از این سرانه مصرف برنج در کشور بین  45تا 47
کیلو بوده است .کاربری نوشت« :کی قراره کابوس این
عددهای وحشتناک تموم بشه؟!»





2.8 M views

برخوردمالزیاییبابرقدزدها
ویدئویی از نحوه برخورد پلیس مالزی با یک گروه که
غیرقانونی در حال استخراج رمز ارز بودند واکنش هایی
را به همراه داشت .پلیس مالزی برای اعضای این گروه
 ۸ماه زندان و  ۱۹۰۰دالر جریمه در نظر گرفته و تمام
ماینرهای آن ها را نابود کرده است .ویدئویی که منتشر
شده نشان می دهد که پلیس با غلتک از روی 1069
دستگاه ماینر به قیمت حدود  1/25میلیون دالر رد
می شود .کاربران به این نوع برخورد واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :یکی ،دوبار از این کارها توی کشور ما هم
بکنن کمتر کسی به فکر استفاده غیر مجاز از برق میفته».
کاربر دیگری نوشت« :من همیشه با نابودکردن تجهیزات
مشکل داشتم ،خب همونا رو هم به جای این که با غلتک از
روشون رد شن بفروشن و پولش رو بریزن توی خزانه».
کاربری هم نوشت« :وقتی برخورد قاطع باشه ریسک کار
خالف باال میره و خیلی ها سراغش نمیرن».

3.4 M views

تخریبمنابعتولیدآبشیرین
یکی از فعاالن محیط زیست در توئیترش فیلمی از تخریب
و کوه خواری در کوهستان کرکس در استان اصفهان
منتشر کرد که بازتاب زیادی داشت .او در شرح این ویدئو
نوشت« :یکی از مهمترین منابع تولید آب شیرین در
استان اصفهان ،کوهستان راهبردی کرکس است که این
گونه قربانی کوهخواری به نام معدن ،اشتغال و صادرات
غیرنفتی شده اســت .درســت مثل کودکی که حاضر
میشود ،گردنبند طالیش را با یک بسته پفک معاوضه
کند! این تصاویر را  ۳۱تیر  ۱۴۰۰ثبت کردهام ».کاربری
نوشت« :خواهشا قبل از این که کشور در همه استان ها با
فاجعه آب مواجه نشده جلوی این تخریب ها در سرچشمه
های آب رو بگیرید ».کاربر دیگری نوشت« :وقتی رئیس
سازمان محیط زیست بلد نیست درست بشینه چرا باید
انتظارداشتوضعمحیطزیستکشورموندرستباشه».




2.1 M views
2.4 M views

دورزدن قانون با خودروی بومی
در روزهایی که تمام زنگهای هشدار درباره کرونا در
کشور به صدا درآمده مازندران در سایه تعطیلی پایان
هفته و تعطیالت کرونایی پایتخت کشور ،به نزدیکترین
مقصد گشت و گذار برای پایتخت نشینان تبدیل شده،اما
افرادی برای این که جریمه های حضور در شهرهای قرمز
کرونایی را دور بزنند به اجاره  ۵۰۰هزار تا یک میلیون
تومانی خودروهای پالک بومی اقدام می کنند .اتفاقی
که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت .کاربری
نوشت« :واقعا چرا یه عده پروتکل ها رو جدی نمی گیرن
و بدون توجه به این همه تذکر بازهم میرن سفر!» کاربر
دیگری نوشت« :کاش اونایی که خودروهاشون رو اجاره
میدن که دیگران راحت تر توی این ایام به شهرشون بیان
بدونن که کرونا خیلی خطرناکه».

 30میلیونحقداللیبرایبستریبیمار
گزارشی از پرداخت حق داللی برای پیدا کردن تخت خالی
در بیمارستان های تهران منتشر شد که بازخوردهای
زیادی داشت .تجارت نیوز مدعی شده ،در این روزها که
بیمارستان ها جای خالی ندارند و محوطه اورژانس ها پر
از بیمارانی است که به دنبال تخت خالی هستند ،عده ای
با گرفتن پول ،تخت خالی جور می کنند .در این گزارش به
نقل از یک همراه بیمار آمده« :امروز بیمارستان ...بودم
و اصرار زیادی کردم که بیمارمان را بستری کنند .گفتند
تخت خالی نداریم ،اما یکی از مسئوالن پذیرش گفت ۳۰
میلیون تومان بده تا تخت خالی برایت جور کنم ».کاربری
نوشت« :به نظر نمیاد این گــزارش واقعی باشه چون
کسی که 30میلیون داشته باشه می تونه خودش رو به
بیمارستان شهرهای دیگه هم برسونه ».کاربر دیگری
نوشت« :وزارت بهداشت باید نظارت کنه و با این نوع
داللی ها به شدت برخورد کنه».

ناصر رعیت ن ــواز -اعــتــراض هــای مــردم خوزستان بــه کــم آبــی و
مشکالت ناشی از آن این روزهــا از جمله موضوعاتی است که در
کنار آمار صعودی بیماری کرونا در کشور منعکس می شود .قطع ًا
اعتراض های به حق مردم خوزستان باید شنیده شود و مسئوالن
مربوط باید برای حل مشکالت و رفع موانع تمام توان خود را به
کار بگیرند .هر چند گفته می شود که برای رفع کم آبی خوزستان
به تازگی مصوباتی از سوی دولت تصویب شده است اما بسیاری از
کارشناسان مشکل آب خوزستان را ریشهای و بسیار عمیق می دانند
و باید به این نکته توجه داشت که مشکالت خوزستان یک شبه به
وجود نیامده اند که انتظار داشته باشیم یک شبه هم از میان بروند با
این حال برخی از این کارشناسان بر این باورند که مشکالت به وجود
آمده در خوزستان به دلیل ضعف و سیاست های اشتباه مدیریتی در
سالهای گذشته ایجاد شده است که باعث شده تابستان به تابستان
آ ب کمتری از سدهای قرار گرفته روی پنج رودخانه این استان به
خانههای مردم و مراتع کشاورزی برسد .امروز به برخی از تصمیمات
اشتباهی و همین طور دالیلی که خوزستان را به این روز رسانده
پرداخته ایم و امیدواریم با روند اصالح اشتباهات به تدریج وضعیت
خوزستان روز به روز بهتر شود.
▪سدهاو معضلتبخیر

به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل خشکسالی ،ایجاد
ساخت بی رویه و جانمایی غلط سدهای احداث شده روی رود
کارون اعالم شده است .کارشناسان آب نیز این موضوع را تایید
میکنندوتاثیرسدسازیهادرمکانهایاشتباهرویرودخانههای
استانراازعواملبروزخشکسالیدرایناستانمیدانند .بهگفته
برخیکارشناسانسدهارامادرجاهاییاحداثکردیمکهنیازنبود
یادرمکانهاییبودکهباعثشورشدنونابودیآبشدونتیجهآن
کمبودآبدراینروزهاست.اسماعیلکهرمدرخصوصمعضالت
دیگر سدها می گوید« :وقتی سد ایجاد میشود در یک طرف آن
دریاچهدرستمیشودوایندریاچهتماسآبراباهوازیادمیکند
و تبخیر میشود .به اندازهای تبخیر به دلیل ایجاد سدها زیاد شده
استکهحدودیکچهارمآبیکهمامصرفمیکنیمتبخیرمیشود.
درکشورما 90درصدازآبصرفکشاورزی 6،درصدصرفصنعت
وحدود 4درصدصرفمصارفخانگیمیشود.دریاچهسدباعث
از دست دادن حدود  25درصد از منابع آب کشور میشود .مسلم
استکهسوءمدیریتهاباعثکمبودآبدرایناستانشدهاست».
پیش از این هم استاندار خوزستان از تبخیر 70درصدی آب پشت
کرخهدردمای 50درجهخوزستانخبردادهبود.
▪گتوند؛نمونهیکتصمیمفاجعهبار

یکیدیگرازمشکالتکمآبیخوزستانراکارشناساناشتباهات
مهندسی و جانمایی در سد گتوند اعالم می کنند که باعث از بین
رفتن زمین های کشاورزی و افزایش  25درصــدی شــوری آب
توند،یکیازبزرگترینسدهایایرانروی
کارونشدهاست.سد ُگ َ
رودخانهکاروناست.اینسددرفاصله ۳۸۰کیلومتریازریزشگاه
رودخانهکارون،درفاصله ۲۵کیلومتریشوشترودر ۱۰کیلومتری
گتونددراستانخوزستانقرارداردکهدر 5کیلومتریمعادننمک
گچساراناست.ازهمانسال 90کهاینسدشروعبهآبگیریکرد
بسیاریازکارشناسانبهحلشدن100میلیونتننمکباآبگیری
سدهشداردادنداماهمانزمانطرحهایمختلفیبرایجلوگیری
ازآبشدنگنبدنمکیارائهشدکهیکیازاینطرحها«پتویرسی»
بود .در این طرح برای حل نشدن نمک خاک را روی گنبد نمکی
ریختند تا مانع نفوذ آب به داخل گنبد نمکی شوند .آنها اعتقاد
داشتند اگر رس را روی نمک بریزند ،نمک دیگر حل نمیشود ،اما
این طرح شکست خورد و 3روز بعد از آبگیری سد آب پوشش رسی
روی گنبد نمک را شست و این پوشش 7متر نشست کرد و تخریب
شدرویدادیکهباعثشورشدنآببزرگترینومهمترینرودخانه
کشور شد .سال  96فارس در گزارشی از مشکالت این سد برای
محیطزیستنوشتهوراهعالجآنراهمتعطیلشدنسدبیانکرده
بود .در همان گزارش آمده« :بهترین گزینهای که دانشگاه تهران
معرفیکرده،تعطیلشدنسداست.انحرافمسیررودخانهکارون
9هزارمیلیاردتومانهزینهخواهدداشتکهسهبرابرکلبودجهای
استکهبرایساختسدمصرفشدهاست.ایناعتبارازبیتالمال
رابایدهزینهکنیمتاازشرسدیکهباآنهمههزینهساختهایم،رها
شویم .قبل از آبگیری سد ،محمدزاده ،رئیس وقت سازمان محیط
زیستدرنامهایبهوزیرنیروخواستارعدمآبگیریآنبهدلیلهمین
تبعاتشداماآنهاکوچکتریناعتناییبهایننامهنکردندوآبگیری
سدرابادستوراحمدینژاد،آغازکردند».
البتهدکتربنیهاشمی،مسئولمطالعاتبازنگریسدگتوندمدعی
شده که «:یکی از خط قرمز های مدیریت مخزن سد گتوند کیفیت
آبخروجیازنیروگاهبودهوشوریآبهیچزمانازحدمجازبیشتر
نبودهاست».

رسچمشه های خشیک
خوزستان!
درکنارخشکسالیوکاهشبارندگیچهعواملوتصمیماتی باعث شده است
کهخوزستان دچاربحرانکمآبی شود؟

▪انتقالآبکارون

شهروندان خوزستانی و برخی کارشناسان معتقدند تصمیماتی
مثلاجرایطرحهایانتقالآببرایصنایعبهاستانهایکویری
سببکمشدنآبکارونونرسیدنآنبهپاییندستوهورالعظیم
میشود .دبیرانجمندوستدارانطبیعتومحیطزیستخوزستان
چندیپیشبهایسناگفتهبودکهدرخوزستانچندطرحانتقالآب
در جریان است« :هم اکنون طرح کوهرنگ  ۳در حال اجراست.
تونل یک و  2بهشت آباد نیز سالهاست که در حال انتقال آب به
رودخانهزایندهرودواصفهانهستند.طرحخراسانبهمقصدیزدو
کرماننیزدردستورکاردولتبودهاستکهامیدواریماجرانشود».
یوسفینمایندهاهوازهمبهخراسانگفت«:وقتیمجوزهایانتقال
آبازسرشاخههایمنابعآبیاستانراصادرو 25شرکتفوالدی
در فالت مرکزی و مناطق کویری کشور افتتاح میکنند ،رسیدن
به وضعیت امروز چندان عجیب نیست ».متاسفانه به جای این که
صنایع آب بر در کنار شهرهای ساحلی احداث شود در شهرهای
کویریاحداثشدهکهنیازبهانتقالآبدارند.
▪نقشتخریبینفت

یکی دیگر از متهمانی که گفته می شود باعث مشکالت کنونی
خوزستان شده نفت در تاالب هورالعظیم است .از سال  87روند
تخریبشدتگرفتبهطوریکهدراینسالوزیرانعضوکمیسیون
اقتصاد در مقابل دیدگان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از
هفت هزار هکتار از اراضی تاالب را برای  30سال به وزارت نفت
واگذار کردند تا عملیات اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و از آن
زمان هر روز خبر جدیدی از تخریب هور به گوش می رسد .سال
 94معاونادارهکلحفاظتمحیطزیستخوزستانبهایرناگفته:
«پیمانکاران شرکت نفت  70درصد تاالب را تخریب کرده اند،
برایاینکهبهتاسیساتنفتیآسیبنرسد،مخازن 4،3و 5تاالب
برایفعالیتمیدانهاینفتیخشکنگهداشتهشد».سیدعادل
موال همان سال گفته بود« :شرکت های نفتی تاالب را قطعه قطعه
کردهاندودرهرنقطهایازتاالببدونرعایتضوابطواصول،جاده
سازیمیکنند».درماجرایسیلفروردینسال 98همویدئوهایی
منتشرودرآنهاادعاشدوزارتنفتاجازهنمیدهدبخشیازتاالب
که تاسیسات نفتی در آن ها وجود دارد ،آبگیری شود و میلیاردها
مترمکعب آب که اگر در تاالب حفظ می شد و با وجود واریز نشدن
حقابه به آن همچنان آب داشت ،به سمت عراق رها شد .رهاسازی
آب به سمت عراق با توجه به شیب زمین ،باعث ورود سریع آب از
بخشایرانیبهسمتبخشعراقیتاالبشد.البتههمانطورکهدر
گزارش 28تیرچاپکردیمروابطعمومیشرکتمهندسیتوسعه
نفت معتقد است که شرکت نفت هیچ سهمی در خشکی تاالب
هورالعظیمنداشتهاست.
▪نقشخشکسالیوتغییراتاقلیمی

البتههمانطورکهدرگزارش 28تیردرهمینصفحهاشارهکردیم
نباید از خشکسالی و کاهش بارندگی در سال های اخیر هم غافل
شد.درهمینزمینهمعاونامورآبوآبفایوزیرنیروچندوقتپیش
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به این که وضع بارندگی
کشورنسبتبهسالهایپیشخوبنیست،گفت«:نسبتبهسال
گذشته ،حدود  ۵۴درصد و نسبت به متوسط  ۵۲سال گذشته
حــدود  ۴۰درصــد ،کاهش بارندگی داریــم ».مدیرعامل آبفای
خوزستانهمروزشنبهاعالمکردکهمیزانذخایرپشتسدها50
درصد کاهش داشته و پیشبینیها نشان میدهد احتماال تا آبان
بارشی نداریم و برای بارشهای بعد از آبان هم اطالعات مثبتی در
دســت نیست و به همین دلیل
مقدار پشت سدها کنترل شده
و با برنامه خارج میشود .البته
وقتی در  2حالت خشکسالی و

ترسالیمنطقهخوزستاندرگیربحرانهایمتفاوتمیشودحتما
پایتصمیمهایاشتباهمدیریتیدرمیاناست.
▪کاشتنیشکروبرنج

کشت محصوالت پرهزینه و آببــری مانند نیشکر و برنج یکی
دیگر از مسائلی است که کارون را دچار خطر جدی کرده است.
بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط برای هر هکتار برنج ۳۵
هزار متر مکعب ،آب مصرف میشود .استاندار خوزستان هم در
تازهتریناظهارنظرشبهایرناگفته«:متاسفانهشلتوککاراناستان
آبهای تخصیص یافته به بخش شرب استان را مصرف میکنند
و اجازه نمیدهند که آب به پایین دست برسد ».معاون آب و آبفای
وزیرنیروهمبهفارسگفته«:کشتمحصوالتکشاورزیبانیازآبی
باالمثلشلتوکدرخوزستان 3.5میلیاردمترمکعبآبنیازدارد.
میزانآبمصرفشدهتوسطکشتشلتوکدرخوزستان 2.5برابر
کلآبمصرفیبخشصنعتدرکشوراست».کهاینمعضلهمبه
دلیل نبود آمایش سرزمینی و معرفی نکردن کشت های جایگزین
توسطجهادکشاورزیبهکشاورزاناست.
▪ضعفمدیریتداخلی

همانطورکهتاکنونخواندهایدمجموعهعواملیکهدرخشکسالی
خوزستاننقشداشتهاندهمهنشانازضعفمدیریتوتصمیمات
اشباهیبودهکهتاکنونگرفتهشدهاست.شایداینصحبتمحمد
درویشفعالمحیطزیستیدرخصوصخشکسالیخوزستانبی
راه نباشد که گفته« :دو سال پیش اگر اجازه میدادند هورالعظیم
پر شود ،امروز به این فالکت نمیافتادیم ،ما با حماقت مدیریتی
روبــهرو هستیم ،من اســم ایــن بحران را خشکسالی مدیریتی
گذاشته ام ».طبیعی است در شرایط کنونی مسئوالن و متولیان
مسئله آب در خوزستان باید با واقع بینی راجع به مدیریت شرایط
اقدام کنند و در طوالنی مدت ضعف مدیریتی در چند سال اخیر را
باحرکتبهسمتحکمرانیموثرآبتغییردهندوازکارهایبدون
پشتوانهفکریبپرهیزند.بهطورمثالخبرگزاریفارسازقولیک
منبع آگاه در وزارت نیرو نوشته« :حجم زنده و قابل استفاده پشت
سد کرخه هم اکنون بر اساس پایشهای روز جاری  ۷۶۰میلیون
متر مکعب است و با این مقدار از برداشت تنها ۵۴روز با صفر شدن
آب سد کرخه فاصله داریم ».از آن جایی که پیش بینی ها از تداوم
شرایط خشکسالی حکایت دارد امیدواریم بحران آب شرب مردم
درخوزستانراشاهدنباشیم.
▪خوزستانچهمیخواهد؟

مــردم خوزستان ،از هر قومیت و در هر منطقه ،عصبانیاند .از
دولتهاییکهآمدهورفتهانداماتنهاوعدههایتوخالیوشعارهای
دروغین داده اند .از وعده های مکرر رفع بی آبی توسط استاندار
سابقتاشعارهاییبرایبهبودمعیشتمردمکههرگزمحققنشده
وباعث شده مردم به وعده ها بی اعتماد باشند .البته از بیکاری
جوانان این استان هم نباید غافل شد ،استانی که به خاطر نفت
فرصت های شغلی زیادی دارد اما سهم آن ها از اشتغال به شدت
ناچیزاستوکشاورزیودامداریهمبهدلیلکمبودآببامشکالت
زیادیروبهرواست.
یکی دیگر از عوامل ناراحتی مردم مدیران ناکارامدی است که در
این استان آمده اند و بدون این که وضعیت مردم منطقه را بهبود
ببخشندبهمدارجباالترمدیریتیرسیدهاند.اینسوءمدیریترادر
آن چه در این گزارش خواندید و صدها پروژه نیمهتمام یا با کیفیت
پایین می توان دید .آن ها از بی توجهی مدیران استانی و کشوری
بهمردممنطقهگالیهدارند.یادمانباشدکهمردمنازنینخوزستان
سینههایشانرابرایحفظکشورسپرکردندتاآسیبیبهآننرسد
اماحاالخودزخمخوردهبیتوجهی وتصمیماتنادرستیهستند
کهمدیرانبرایآنهاگرفتهاند.

