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توگو با «ایران»:
نماینده ویژه وزیر بهداشت درخوزستان درگف 

تهدید  40درصد منابع آب شرب کشور

احتمال افزایش محدودیتهای کرونایی در خوزستان
خبرنگار

ایرنا

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،موارد
ابتال به ویروس کرونا در استان خوزستان
طــی یــک هفتــه گذشــته افزایــش یافته
است.
طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی
جنــدی شــاپور اهــواز رونــد مبتالیــان به
ویــروس کرونــا در خوزســتان تــا اواســط
اردیبهشــت از حد متوسط کشوری کمتر
بــود و بــا توجــه بــه جمعیــت  ۴میلیون
و  ۷۰۰هــزار نفــری ایــن اســتان ،تعــداد
مبتالیــان تا تاریــخ مذکور بســیار پایین و
در حــد قابل قبولی بود ،اما به یک باره از
 11اردیبهشــت ماه به بعد روند مبتالیان
به ویروس کرونا در اســتان سیرصعودی
و شــیب بســیار تنــدی بــه خــود گرفت و
مســئوالن وزارت بهداشــت اعالم کردند
تنهــا اســتانی کــه از لحــاظ مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا وضعیــت قرمز بــه خود
گرفته ،خوزستان است.
«علیرضا افشار» ،مشــاور و نماینده ویژه
وزیــر بهداشــت در اموراجرایــی بیماری
ناشی از ویروس کرونا در استان خوزستان
که چند روزی اســت برای بررســی بیشتر
وضعیــت بیمــاران کرونایــی و امکانــات
و تجهیــزات درمانی خوزســتان از ســوی
وزیــر بهداشــت و درمــان معرفــی شــده
اســت ،در گفتوگو با «ایران» مهمترین
علــت شــیوع مــوج جدیــد مبتالیــان به
کرونــا در ایــن اســتان را بازگشــایی مراکز
خدماتــی عمومــی و بازارهــاو بازگشــت
مردم به شرایط عادی زندگی بعد از 23
فروردیــن ماه عنوان کرد و افزود :نزدیک
به دو هفته طول کشید تا این بازگشاییها
عــوارض خــودش را نشــان داد و از۴
اردیبهشــت مــاه بــه یکباره متوجه رشــد

تعداد مبتالیان کرونا در اســتان شدیم و
از نیمــه اردیبهشــت ماه به بعــد نیز این
تعــداد بــه حدی زیاد شــد که خوزســتان
بعد از تهران ،ثبت موارد ابتالی جدید را
به خود اختصاص داد .دراین شرایط بود
که وضعیت اســتان قرمز اعالم شــد و به
بنده مأموریت داده شــد که برای بررسی
بیشتر این موضوع ،وارد خوزستان شوم.
وی یکــی از دالیل افزایــش آمار مبتالیان
بــه ویــروس کوویــد  19در خوزســتان را
عدم رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعی و
رعایت نکردن پروتکلهای بهداشــتی از
ســوی مردم بعد از بازگشــایی و فعالیت
مجدد مشــاغل و اصناف دانســت .افشار
دربــاره بازدیــد میدانــی کــه از وضعیــت
بیمارستانهای اهواز و برخی از شهرهای
اســتان داشــت ،گفت :دو بیمارســتان در
اهــواز بــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص
داده شــده که یک بیمارستان مخصوص
کودکان و یکی دیگر برای بزرگساالن است.
بیمارســتانی که مخصوص کــودکان بود
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زخــم هــای کهنــه اهالــی ســاکن  85روســتای
منطقــه غیزانیه خوزســتان هــر از گاهی ســر باز
میکنــد؛ کســانی کــه حتــی در مــدارس دولتی
هم پــول آب آشــامیدنی دانشآموزانشــان را
پرداخت میکنند! دانشآموزانشان همچنان
در مــدارس کانکســی تحصیــل میکننــد و
زمســتانها از ســرما یــخ میزنند .آنهــا هرچند
برای طلب آب اعتراضشان را به جاده کشانده
بودند اما مشکلشان تنها به نداشتن آب در ۴۰
توگو
سال گذشته محدود نمیشود .آنها در گف 
با «ایران» تأکید میکنند« :ما مشکالت بسیاری
از جملــه بیــکاری ،از بیــن رفتــن زمینهــای
کشــاورزی ،مــدارس فرســوده و کانکســی و ...را
تحمل کردیم اما آب مایه حیات اســت و بدون
آن گذران زندگی مشکل است ».اهالی غیزانیه
در ایــن گــزارش گلهمندند که اعتــراض آنها نه
تنها مشکل آب را حل نکرد بلکه باوجود تحمل
بســیاری از مشــکالت باعث شــد تا به آنها انگ
ضد انقالب زده شود.
«وادی زهیــری» نماینــده آمــوزش و پــرورش
در غیزانیــه بــه «ایــران» میگویــد« :بســیاری از
مــدارس اینجا وســایل گرمایشــی و سرمایشــی
ندارنــد ».دانشآمــوزان غیزانیــه همچنین در
دوران قرنطینــه نتوانســتند از اپ شــاد بــرای
تحصیــل اســتفاده کننــد .بــه گفته زهیــری هم
پوشــش اینترنت و آنتن دهــی خوب نبود و هم
بسیاری از دانشآموزان قدرت مالی استفاده از
موبایل را نداشتند.
شآموزدارد
ëëغیزانیهکوچک5800دان 
بهگفته زهیری هر دو ســال یکبار وضعیت آبی
منطقه پای مردم را به جاده ترانزیتی می کشاند
و زبان شــان را به اعتراض میگشــاید اما آب به
طور دائم روی مردم باز نمیشود.
زهیری میگوید« :ما مشکل مدرسه ،آسفالت،
برق ،بهداشت و ...داریم اما اعتراض نمیکنیم
ولی بدون آب و غذا نمیتوانیم زنده بمانیم».
بــه گفتــه او اهالی هر بشــکه  ۲۰لیتــری آب را ۲
هــزار تومــن میخرنــد و فقیرترین خانــواده که
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی اســت
ماهانه مجبور به پرداخت  ۱۰۰هزار تومان بابت
پول آب شــرب اســت .بهگفتــه او دانشآموزان
هم ســاالنه  ۲۰هــزار تومان پول آب در مدرســه
را پرداخــت میکنند تا بتواننــد در زمان حضور
در مدارس از آب ســالم اســتفاده کنند .زهیری
میگویــد« :نزدیــک بــه دو ســال اســت که یک
خیــر که دو فرزندش در یکی از مدارس غیزانیه
کوچک تحصیل میکنند هزینه آب شرب ۸۰۰
دانشآموز این منطقه را پرداخت میکند».
بهگفتــه او غیزانیــه کوچــک  ۵۸۰۰دانشآمــوز
دارد .او میگویــد :گاهــی اوقــات که آب نیســت
اهالــی مجبور هســتند از تانکرهای اســتیجاری
کــه بــرای شــرکتهای خصوصــی کار میکنند
توگو
آب بخرنــد ».اهالــی ایــن منطقــه در گف 

بــا «ایــران» قیمت تانکرهــای آب خصوصی را
بین  ۱۰۰تا ۴۰۰هــزار تومان اعالم میکنند .آنها
از تشــکیل مافیــای آب در ایــن زمینــه صحبت
میکنند .پیش از این «رســول ســاکی» بخشدار
غیزانیــه تخلــف در فــروش غیرقانونــی آب به
اهالی را تأیید کــرده بود.همه اهالی نمیتوانند
ایــن آب را با رقم باال بخرنــد ،چون برای حمل
تانکــر آب بــه تراکتور نیاز اســت .او بیــکاری در
منطقه را بسیار حاد توصیف میکند و میگوید:
«در نهایت شــاید از جمعیــت غیزانیه کوچک
تنهــا  ۲۰نفر حقوق بگیر ماهیانه باشــند و بقیه
صاحــب کارهایــی مثــل دامــداری ،کشــاورزی،
دکــهداری و تاکســیرانی هســتند .دامــداری و
کشــاورزی آنهــا را هم بیآبی تهدیــد میکند».
زهیــری خــودش  ۵۰۰میلیــون تومــان ضامــن
دانشجویان فارغالتحصیل منطقه شده است تا
بتوانند با وام پراید بخرند و رانندگی کنند .برخی
از دانشــجویان فوق لیســانس و دکتــری هم به
کار بنایی و کاشیکاری مشغولند و درآمد خوبی
ندارند.
ëëدواسبمبهدلیلتشنگیتلفشدند
توگو
هاشم معماری دامدار منطقه هم در گف 
با «ایران» میگوید«:باوجود اعتراضها و قول و
قرارها روز سهشــنبه هیچ خبــری از آب نبود اما
روز دوشــنبه یک ســاعت آب به برخی از اهالی
رسید».اوالبتهنگرانجاندانشآموزانغیزانیه
است که هر روز مجبورند از جاده ترانزیتی اهواز
امیدیه بگذرند و به مدرسه بروند.او میگوید« :تانکرهای آب توسط آب و فاضالب
در بیرون از روستا و غیزانیه به فروش میرسد و
همین مســأله باعث میشــود تا آب به روســتا
توگو
نرسد ».معماری زمانی که با «ایران» گف 
میکند در شــرکت آب و فاضالب منتظر پاسخ
مســئوالن برای عدم ارســال آب به روستایشان
اســت .دو اســب معمــاری بر اثر تشــنگی تلف
شــده اند که قیمــت هر کدامشــان  ۲۰۰میلیون
تومان بود .دو گاو هم داشت که مجبور شد یکی
از آنها را ذبح کند و قبل از تلف شدن به قیمت
 ۲میلیون تومان به فروش برســاند .او میگوید:
«در تابســتانها هر  ۴روز یکبار یک ســاعت آب
را بــرای دامــداران باز میکننــد ».او اعتقاد دارد
مشــکالت دامداران در تابستان بهدلیل حضور
دامداران عشــایر از سایر نقاط در منطقه بیشتر

گروه ایــران زمین /آتــش افتاده به
جــان جنگلها و مراتع کشــور ســر
ایستادن ندارد .کوه بیرمی و منطقه
حفاظت شده خاییز در بوشهر هم
آتش گرفت .شدت آتشسوزیها
در حدی است که آب شرب برخی
از روســتاهای منطقه خاییز را قطع
کرد .پیش از بوشهر هم گرمای هوا
کبریت به رویشــگاههای جنگلی و مرتعی در استانهای خوزستان ،بوشهر ،ایالم و
کهگیلویهوبویراحمدکشید.
این رویشــگاههای زاگرســی  ۴۰درصد آب شرب کشــور را تأمین میکنند و گسترش
آتشسوزیها میتوانند به بحران آب کشور هم دامن بزند .پیش از این کارشناسان
توگو با «ایران» از
از جمله هادی کیادلیری رئیس جامع جنگلداری کشــور در گف 
افزایش آتشسوزیها در جنگل بهدنبال بارشهای بهاره خبر داده بود .پیشبینی
او متأســفانه درســت از آب درآمــد ومنطقــه حفاظــت شــده پلنگ دره به وســیله
گردشــگران بیمباالت به آتش کشیده شــد .بسیاری از مناطق جنگلی که آتش به
آنها شــبیخون زده است کوهستانی و صعب العبور هســتند و این مسأله میتواند
بهگســترش آتشســوزی و ناکامــی نیروهــای ســازمان حفاظــت محیط زیســت و
جنگلها در اطفای حریق منجر شود .آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور اتفاق
تازهای نیســت و هر ســاله بخشــی از رویشــگاههای ارزشــمند کشــور طعمه حریق
میشود و هر بار مسأله خرید بالگرد و اسب برای مناطق کوهستانی روی میز مذاکره
میآید و تیتر رسانهها میشود.
در دو دهه اخیر که آتشســوزیها در جنگلها و مراتع شــدت بیشتری گرفته است
هموارهتشکیلیگانهواییبرایمقابلهباگسترشآتشسوزیهایکی ازراهکارهای
کارشناســان برای حفاظت از لکههای ســبز کشور خشــک و نیمه خشک ایران بوده
است .راهکاری که هرگز تحقق نیافته است .سازمان حفاظت محیط زیست در دوره
احمدینژاد یگان حفاظت هوایی را تشکیل داد چند هواپیما خرید اما در نخستین
پرواز هواپیما سقوط کرد و خلبان آن کشته شد .سرنوشت باقی هواپیماها نامعلوم
اســت پیگیری وضعیت آنها هم مشمول زمان شد و کمتر کســی بهخاطر دارد که
هواپیمــا برای اطفای حریق در مناطق چهارگانه خریداری شــد اما هرگز اســتفاده
نشــد .ســازمان جنگلها هم پساز ســالها دوندگی با کمک رســانهها توانست در
دولت دهم ،نخســتین پایگاه اطفای حریق را در کرمانشاه افتتاح کند اما آن پایگاه
هم هرگز نتوانست آبی بر آتش دل جنگلها بپاشد.
ســازمان جنگلها در تمام سالهای اخیر چشم به بالگردهای وزارت دفاع دوخته
اســت امــا از پــس پرداخت هزینه آنها بــر نمیآید و همین مســأله هم جنگل ها و
مراتع کشور را در برابر شعلههای آتش بی دفاع تر کرده است هزینه اجاره بالگردها
بایــد توســط دولت پرداخت شــود اما آنطور کــه فرمانده یگان حفاظت ســازمان
جنگلها به« ایران» گفته اســت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت اعتبار مصوب
شده موافقت نمیکند و همین مسأله باعث شده که وزارت دفاع پشت جنگلها را
خالی کند .نبود تجهیزات به روز باعث شده است تا همواره محیطبانها و نهادهای
مردمی باوجود تالشهای بســیار از اطفای حریق جا بمانند و آتش افتاده به جان
جنگلها آنها را دور بزنند.

مرهمی بر زخمهای کانکس نشینان

اســت .به گفته معماری بخشــی از آب منطقه
هم بــه دامــداران کوچنــده فروخته میشــود و
همین موضوع مشکالت اهالی غیزانیه را بیشتر
میکند.
او کشــاورز هم هست اما اعتقاد دارد با توجه به
نبود آب ،زراعت جز ضرر چیزی برای کشاورزان
ندارد .بهگفته او هر ســاعت اســتفاده از کمباین
 ۱۶۰هزار تومان اســت .میگوید« :من ســاالنه ۴
میلیون خرج کشت گندم میکنم اما برداشتم
بهدلیل کمبود آب ســه میلیون تومان اســت».
معماری مدرک دیپلم دارد و بسیار عالقهمند
اســت در یکی از شرکتهای نفتی کار کند .نامه
و درخواست هم داده اما شرکتهای نفتی روی
خوشی به او نشان ندادهاند.
ëëتانکرآبمشکلراحلنمیکند
توگــو با
جمــال دورقــی دهیــار غیزانیــه در گف 
«ایران» اعتقاد دارد مشکل منطقه با تانکر آب
حل نمیشــود و باید هرچــه زودتر پروژه انتقال
آب بــه بهرهبرداری برســد.بهگفته او تانکرهای
آب در نهایت بتوانند به  ۱۰خانوار یک روستا آب
برسانند .مشــکل بقیه روستا همچنان الینحل
باقی میماند .او میگوید« :آب را از تأسیســات
اطــراف بــه روســتاها میرســانند و وقتــی آب را
پمپاژ میکنند ضعف پمپاژ باعث میشــود به
همه روستا آب نرسد».
بهگفتــه او در پمپــاژ آب گاهــی اوقــات حتی ۱۰
دقیقــه آب به یک خانواده نمیرســد .او درباره
گرانفروشــی تانکرهای آب هــم میگوید« :قبالً
شبه مافیا وجود داشت که توسط راننده تانکرها
و برخی متولیان تأسیســات آب تشــکیل شــده
بود و اقدام به باجگیری میکردند».او میگوید:
«من بهعنوان دهیار از تأسیسات میخواهم که
آب را بــه آقــای ایکس برســانند اما چــون آقای
ایکــس پــول نــدارد آب را بــرای آقــای ایگــرگ
میبرند ».پیشــتر رسول ساکی بخشدار غیزانیه
توگو با این رســانه ،حل معضل مافیای
در گف 
آب را واگذاری تقسیم آب به دهیاریها دانسته
بود اما شــواهد نشــان میدهد ایــن راه حل هم
دســت دالالن آب در منطقــه را کوتاه نمیکند.
دورقــی همچنیــن میگویــد« :بچههــای ما در
مــدارس فقــط پــول آب نمیدهنــد آنهــا پــول
نگهبــان و ماژیکی را که معلــم روی تخته با آن
مینویسد هم پرداخت میکنند».

دانشآموزان
ساالنه  ۲۰هزار
تومان پول آب
در مدرسه را
پرداخت میکنند
تا بتوانند در زمان
حضور در مدارس
از آب سالم
استفاده کنند.
نزدیک به دو سال
است که یک خیر
که دو فرزندش
در یکی از مدارس
غیزانیه کوچک
تحصیل میکنند
هزینه آب شرب
 ۸۰۰دانشآموز
این منطقه را
پرداخت میکند

گزارش

مسجدســلیمان -هوشــنگ فرجی :با کوبش آخرین مته
حفاری نفت درســال ۱۲۷۸هجری شمســی درحالی که
شرکت بریتانیایی قصد جمعآوری تجهیرات نفتی خود
را داشــت ناگهــان دودغلیظــی در منطقــه دره خرســان
مسجدسلیمانتا۵۰پابههوابرخاستومتعاقبآننفت
ســیاه اززمین فواره زد ودراین تاریــخ بود که اقتصادایران
واروپا شکوفا شد.با واردشدن تجهیزات حفاری ازبریتانیا
دکلهای بیشــتری دراطراف مسجدســلیمان علم شد و
روزانه صدها بشکه نفت استحصال میشد .شرکت نفت
به خاطرانضباط درکارکارگران وکارمندان خوددرچندین
منطقه این شــهراقدام به نصب آژیر(فیدوس)یاشــیت
کارگــری نمودتاکارکنــان بابــه صدادرآمــدن صــدای
ایــن آژیربموقــع سرکارخودحاضرشــوند .باشــکلگیری
انقــاب شکوهمنداســامی وبیــرون رانــدن اروپاییهــا،
امریکاییان وهندیها ازاین شــهراین آژیرهاهم خاموش
شــدند!.اماباآغازجنگ تحمیلــی ایــن آژیرهابــه مــدت
۸سال برای موقعیت هاو وضعیتهای حمالت هوایی
وموشــکی دوبــاره بــه صدادرآمدندوپــس ازپایان جنگ
دوبــاره خامــوش شــدند.اما در پنــج خــرداد ماه امســال
بــه مناســبت یکصدوســیزدهمین ســال اکتشــاف نفت
مسجدســلیمان درخاورمیانــه ایــن آژیرهاپــس ازیــک
ســکوت طوالنــی ودرشــرایط کرونایــی بــا حضورمحمد
پاکــدل فرمانــدار و قبــاد ناصــری مدیرعامــل شــرکت
بهرهبرداری نفت وگازمسجدســلیمان بــه صدادرآمدند
تا اعالم کنند درهرشــرایطی به اقتصاد وتولید اقتصادی
کشورکمک خواهند کرد .درهمین راستا ،بزرگترین پارک
موزه صنعت نفت درمنطقه بیبیان شهرســتان مسجد
سلیمان برای به نمایش درآوردن آثار و تجهیزات سنتی
و صنعتی احداث و تکمیل شد .ناصری ،مدیرعامل نفت
مسجدسلیمان با اعالم این خبرکه کار احداث این پارک
موزه به پایان رســیده بــه خبرنگار«ایــران» گفت :تاکنون
۴۰درصد تجهیزات اکتشــاف وخدمات نفتی ودرکنار آن
گــردآوری حمــات موشــکی به این شــهرفراهم شــده و
درهفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.

یک ســوم آن اشغال شده اما بیمارستان
بزرگســاالن کــه بیمارســتان رازی اهــواز
است به شــکل اشباع رســیده بود ،یعنی
باالی  ۹۰درصد تختهای ویژه (آیســی
یــو و سیســییو) آن اشــغال شــده بــود
براین اســاس جلسهای با رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز برگزار
و تصمیم گرفته شــد از بیمارســتانهایی
که بهعنوان معین در اهواز انتخاب شــده
بودند هم اســتفاده کنیم .در این صورت
بود کــه  20درصد از بیماران بیمارســتان
رازی را بــه بیمارســتانهای نیــروی
انتظامــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
بیمارستان طالقانی که از بیمارستان های
معیــن اهــواز بودنــد ،منتقل کردیــم .در
حال حاضر در حوزه تجهیزات و امکانات
درمانی مشکل خاصی نداریم اما اگر سیر
آمــار مبتالیان جهش یابد ممکن اســت
مشکالتی پیشرو داشته باشیم.
مشــاور و نماینــده ویــژه وزیــر بهداشــت
در اســتان خوزســتان در مــورد وضعیت

مبتالیان کرونا در دیگر شــهرهای استان
هــم گفــت :آبــادان و شــهرهای اطــراف
آن ازجمله شــادگان ،خرمشــهر ،شوشتر
و دزفــول از جملــه شــهرهایی بودنــد که
آمــار مبتالیان به کرونــا در آنها باال اعالم
شــد .بیمارســتان شــرکت نفــت آبــادان
نیــز بــرای کروناییهای این شــهر درنظر
گرفتــه شــده بود .بــا توجــه به بــاال رفتن
آمــار مبتالیــان در ایــن شــهر ،ظرفیــت
تختهــای ویــژه را افزایــش دادیــم
بهطــوری کــه درحــال حاضــر  30درصد
این تختها خالی اســت و خوشــبختانه
هنوز اســتفاده از بیمارســتانهای معین
آبــادان هم ضــرورت پیدا نکرده اســت و
جــا برای پذیــرش بیماران جدیــد داریم
البتــه امیدواریــم بــه تعــداد تختهــای
خالی افزوده شــود .فقــط در اهواز مجبور
شــدیم برای پذیــرش بیمــاران کرونایی
از بیمارســتان معین اســتفاده کنیم ولی
بیمارستانهای معین سایر شهرها خالی
از بیماران کرونایی است.

افشــار یکــی از دالیلی که باعــث افزایش
یکباره آمار کروناییها درخوزستان شد را
انجام بیماریابی و تستهایی که از افراد
مبتال و اطرافیانشان گرفته میشد ،عنوان
کــرد و گفــت :در صــورت مثبــت بــودن
آزمایش و تست فرد ناقل یا مبتال ،تمام
اطرافیانــش در منــزل و محیــط کار باید
این تســت و آزمایــش را انجام میدادند
و ایــن کار که در اســتان با ســرعت باالیی
انجام میشــد ،آمار ناقــان و مبتالیان را
بــاال برد و مجبور بودیــم از آنها بخواهیم
در صــورت امــکان در قرنطینــه  14روزه
در منــزل بماننــد و اگر شــرایط ماندن در
خانه را نداشــتند در نقاهتگاههایی که در
اســتان برای این افراد تهیه شده بستری
شــوند.بهگفته وی اوایــل شــیوع کرونا در
اســتان ،روزانه بین  ۳۰۰تــا  ۵۰۰آزمایش
انجــام میشــد امــا در حــال حاضــر بــا
افزایــش تعداد آزمایشــگاهها به  6مورد،
روزانه  ۱۵۰۰تســت و آزمایش پی ســی آر
کــه اختصاصی ویــروس کووید  19اســت
در اســتان انجــام میشــود و درصــورت
ضرورت ،آزمایشــگاهها میتوانند روزانه
تــا  3هــزار تســت و آزمایش پیســیآر را
بگیرنــد و ظــرف  ۴۸ســاعت جــواب این
آزمایشها آمــاده میشــود .البته جواب
آزمایش بیماران بستری شده  ۲۴ساعته
و بیمــاران ســرپایی ظــرف مــدت 48
ساعت آماده میشود .نماینده ویژه وزیر
بهداشت در خوزســتان خاطرنشان کرد:
افزایــش بیماریابیهــا باعــث شــد ،آمار
مبتالیان و ناقالن استان جهش یک باره
داشته باشد که این وضعیت برای کنترل
بیمــاری خــوب اســت و موجــب اعمال
محدودیتهایــی برای افــرادی که ناقل
هســتند ،میشــود و میــزان مبتالیان هم
کاهش پیدا میکند.

گزارش

پریسا عظیمی

آتش جنگل ها به بحران آب دامن میزند

زهــره افشــار-خبرنگار« /رایــگان شــدن بــرق زلزلــه زدگان کرمانشــاه» خبــر
خوشــحالکنندهای بــود کــه مــردم کرمانشــاه را در شــرایطی کــه کرونا همچنــان در
این اســتان میتــازد ،دلگرم کرد .زلزله  7.2ریشــتری کرمانشــاه در آبانماه ســال 96
موجب خســارت به  105هزار واحد مسکونی شــهری و روستایی شد و دهها هزار نفر
را چادرنشین و کانکس نشین کرد و در چنین شرایطی با بهکارگیری وسایل گرمایشی
و سرمایشی برقی پرداخت پول برق دغدغه بزرگی برای مردم این دیار شد .اما حاال
دولت اعالم کرده برق مصرفی زلزله زدگان برای دو سال بخشیده شده است .هرچند
بخشاعظمواحدهایتخریبیبازسازیشدهانداماهنوزکههنوزاستصدهاکانکس
را میتوانی در مناطق زلزله زده ببینی که هنوز سرپناه زلزله زدگان است« .امیدعلی
مرآتی» ،مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان کرمانشــاه به «ایران» میگوید :دولت
مصوب کرد برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در فاصله سالهای۱۳۹۶
تا  ۱۳۹۸بهصورت رایگان محاســبهشــود .وی میافزاید :اگر هم کســانی باشند که به
هردلیل پول برق پرداخت کرده بودند این پول به مرور از هزینه برق مصرفی ســال
99شان کم خواهد شد در واقع ما به کسی پول نقد برنمی گردانیم اما به اندازه پولی
که قبالً پرداخت کرده بودند به مرور از فیش برق سالجاریشان کم میکنیم.
وی خاطرنشــان میکنــد :برق هیچ کــدام از زلزله زدگانی کــه در مناطق زلزله زده
سرپل ذهاب و ثالث باباجانی ،در کانکس زندگی میکنند ،قطع نشده بود.
مرآتی با اشــاره به اینکه هماکنون بیش از یکهزار کانکــس وجود دارد که برق آنها
بهصورت رایگان تأمین میشود ،میافزاید :هرگونه تصمیمگیری درباره وضعیت
زلزلــه زدگان ســاکن در کانکسهای ســرپل ذهــاب و مناطق اطــراف آن ،از طریق
شــورای تأمین انجام میشــود و شــرکت توزیع برق نیز تابع تصمیمات این شــورا
خواهد بود.
س از تعمیر یا نوسازی واحد مسکونی ،در منازل
بهگفته وی ،برای مشترکانی که پ 
خود ساکن شدهاند ،کنتور جدید بهصورت رایگان نصب شده است.
در همین حال «علی محمدی فرد» ،مدیر کل بنیاد مسکن سرپل ذهاب به «ایران»
میگوید :در جریان زلزله  17هزار واحد مســکونی در این منطقه دچار آسیب شدند
تنها کار ساخت یکهزارو  700واحد مسکونی به پایان نرسیده و در جریان است .دلیل
اینکه ســاخت این واحدها بهطول انجامیده به این دلیل اســت که یا مالکان امکان
مالی ساخت نداشتهاند یا خانه موروثی بوده است .وی در مورد کانکسهای موجود
در ایــن منطقــه توضیح میدهد :بهدنبال وقوع زلزله در نخســتین روزها  9هزار نفر
خواستار دریافت کانکس بودند که در نهایت بنیاد به یکهزار نفر کانکس تحویل داد
و مابقــی ترجیح دادنــد  5میلیون تومان کمک بالعوض را بگیرنــد .به گفته وی در
حال حاضر با احتســاب کانکسهایی که از ســوی خیران به مردم تحویل داده شده
بود حدود یکهزارو  200کانکس هنوز در منطقه هستند که از این تعداد  804کانکس
بهعنوان انباری استفاده میشود و خالی است.
وی با اشــاره به اینکه در جریان زلزله ســرپل ذهاب  6هزار واحد مســکونی در سرپل
ذهاب تخریب کامل شــده بود میافزاید :دولت به جای این  6هزار واحد در نهایت
 8هــزارو  500واحــد را به کمک مردم ســاخت که بهنظر میرســد با افزایش عرضه
واحدهــای مســکونی مســتأجران میتوانند از ایــن واحدها اجاره کننــد .به گفته وی
زلزله زدگان برای ساخت واحدهای مسکونی تخریبی در شهرها  62میلیون تومان
تسهیالت کم بهره و  12میلیون تومان کمک بالعوض در یافت کرده بودند در همین
حال هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز به «ایران» میگوید :بهدنبال زلزله سرپل
ذهاب ،اســتانداری برای مســتأجران این شهرســتان که مرکز زلزله بود و بیشــترین
آسیب را دیده بودند زمینی را اختصاص داد اما کسی حاضر نشد بیاید در این محل
تعیین شــده خانــهای بنا کند .وی خاطرنشــان میکند :من بهعنوان اســتاندار هنوز
ســرقولم هستم و باز هم میگویم مســتأجران اگر بخواهند به آنها زمین میدهیم
در غیر این صورت به آنها مبلغی را بهعنوان ودیعه خواهیم داد .گفتنی اســت این
مستأجران پیشتر مبلغی تحت عنوان ودیعه دریافت کرده بودند .به گفته استاندار
کرمانشــاه هنوز  400کانکس در منطقه هستند که افرادی داخلشان زندگی میکنند
اما بررســیهای ما نشان میدهد تنها  50نفر آنها مســتأجر بودهاند و  350کانکس
دیگر کسانی هستند که حتی سر پل ذهابی نبودهاند .بازوند تأکید میکند :استانداری
بــزودی بــار دیگر این افراد را راســتی آزمایی میکند و در صورت صحت ادعایشــان
میتوانند یکی از دو پیشنهاد استانداری را بپذیرند.

