
مقابلــه  عملیاتــی  قــرارگاه  شــهروند: 
اعمــال  و  تعطیلی هــا  کرونــا جزئیــات  بــا 

محدودیت های تهران و البرز را اعالم کرد:
  اعمــال محدودیت هــا از ســاعت ۱۸:۰۰ 
روز دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ شــروع و 
تا ســاعت 7 صبح روز دوشــنبه ۱۴۰۰/۵/۴ 

ادامه خواهد داشت.
بــا  شــخصی،  خودروهــای  خــروج    
ک اســتان های تهــران و البــرز و ورود  پــال
ک هــای دیگر  خودروهای شــخصی بــا پال

شهرها به تهران و البرز ممنوع است.
کلیــه شــهرهای دارای     ســفر از/ بــه 
وضعیت قرمز کرونایی سراسر کشور مطلقا 

ممنوع است.
پلیــس  و  انتظامــی  نیــروی  عوامــل    
راهنمایی ورانندگــی بــه منظــور جلوگیری 
از تــردد خودروهــا بــه  صــورت محســوس و 
نامحسوس، نسبت به تشدید کنترل ها در 
مبادی اصلی و فرعــی ورودی و خروجی به 
مقاصد دو اســتان اقدامات الزم را معمول 

می نمایند.
ک این    خودروهای شــخصی دارای پال

دو اســتان، چنانچه بــرای خــروج مراجعه 
نمودند، عودت و در صورت عدم تمکین، 

عالوه بر اعمال قانون، عودت می گردند.
  نیــروی انتظامــی و فرمانداری هــا در 
فاصله زمانــی یادشــده در بنــد)۱( از صدور 
مجــوز تــردد غیراضطــراری تعریــف شــده 
قبلی، مطلقا خــودداری می کنند و تمامی 
مجوزهــای صــادره قبــل از ایــن مصوبــه، 

غیرقابل استفاده و باطل اعالم می گردد.
کثــر  حدا راه وشهرســازی؛  وزارت    
همکاری های الزم را برای کنترل مســیرها 
مــورد  محورهــای  مســدودنمودن  و 
پلیــس  و  انتظامــی  نیــروی  درخواســت 

راهنمایی ورانندگی به عمل می آورد.
اســالمی  مرکــزی جمهــوری  بانــک    
ایــران؛ ســریعا به کلیــه بانک هــای عامل 
در ســطح اســتان های البرز و تهران ابالغ  
کثری  می نمایــد؛ تــا ضمــن افزایــش حدا
نســبت  بانکــی،  خدمــات غیرحضــوری 
بــه تعطیــل نمــودن تمامــی شــعبه های 
بانک ها در این دو اســتان، در بازه زمانی 

اعالمی اقدام شود. 

چهارمحــال  اســتان  کوهرنــگ،   .1
تــوی  پیــش؛  چهارســال  بختیــاری،  و 
کســی نشســته بــودم. راننــده وقتــی  تا
فهمید کــه از تهران آمده ام ســر صحبت 
را باز کرد و پای »آب« را به میان کشــید. 
دغدغه اش ایــن بود که اینجــا بام ایران 
است و آبش را مناطق دیگر می برند و سر 
خودش بــی کاله مــی مانــد. در البه الی 
ک گفت  گالیــه هایش یــک جمله هولنــا
که شــاید به شــوخی می مانست اما کلی 
حرف پشــت ســر خودش داشــت. گفت 
کــه  کــه: »اصفهانــی هــا منتظــر باشــند 
یک ســردار اســعد بختیــاری دیگــر اینجا 
قیــام کنــد و بیاییم آنجــا را فتــح کنیم.«
کشــور  آبــی در  تنــش  روزهــا  ایــن   .2
بــه اوج خــودش رســیده. سیســتان و 
خوزســتان  طــرف،  یــک  بلوچســتان 
رودخانه هــا  و  تاالب هــا  طــرف.   یــک 
در حــال خشــک شــدن هســتند و ایــن 
موضــوع تبعــات و چالش هــای زیســت 
و  بهداشــتی  اجتماعــی،  محیطــی، 

سیاســی بســیاری بــرای مــا بــه دنبــال 
گــر بخواهیــم دنبــال  خواهــد داشــت. ا
کســی می توانــد بــا  مقصــر بگردیــم هــر 
دالیلی کامال منطقی آن را گردن دیگری 
بیانــدازد و عاقبــت هــم همــه چیــز بــه 
پــای طبیعــت نوشــته می شــود. عقل و 
منطــق حکم مــی کنــد کــه اول واقعیت 
را بپذیریــم و بعــد بــرای آن چاره جویــی 
کنیــم. تنهــا واقعیــت موجــود هــم ایــن 
کــم و مصــارف بســیار  کــه منابــع  اســت 
اســت و این معادلــه بعدازایــن هیچ گاه 
به دلخــواه ما تغییــر نمی کنــد. پس باید 
بطور اساســی برای آن چــاره جویی کرد 
بــه نحــوی کــه مــردم احســاس تبعیض 
و بی عدالتــی نکننــد و یــا حداقــل همــه 
که چنین احساسی  طوری رفتار نکنیم 
را  رود  زاینــده  بیایــد. وقتــی آب  پدیــد 
بــاز می کنیــم و تصاویــر رقــص و پایکوبی 
عــده ای در اصفهــان گوشــی به گوشــی 
می چرخــد نباید انتظار داشــته باشــیم 
کــه در بی آبــی غــرق  خوزســتانی هایی 

هستند، دل شان به درد نیاید.
ســتون نویس  فریدمــن،  تومــاس   .3

نیویــورک تایمــز چنــد ســال پیــش و پس از 
جنگ ســوریه در یکــی از یادداشــت هایش 
بــود:  گنجانــده  تاثیرگــذار  جملــه  یــک 
»طبیعــت درکــی از اختالفــات بیــن شــیعه 
و ســنی و یــا نــژادی و قومــی نــدارد.« او بــه 
کشورهای خاورمیانه هشدار داده بود تا به 
درگیری هــا میان خود پایــان دهند و توجه 
اصلی خــود را بــه تحوالت زیســت محیطی 
و بحران های طبیعی ناشــی از خشکســالی 
کننــد در غیــر ایــن صــورت پیش  معطــوف 
کننــد،  نابــود  را  یکدیگــر  آنهــا  این کــه  از 
دســت طبیعــت آنهــا را نابــود خواهــد کرد.
حــاال مــا در چنیــن موقعیتی هســتیم. 
موضــوع آب یک مســئله اساســی بین ما 
بــا کشــورهای همســایه اســت که یــا باید 
آن را بــا جنــگ و مناقشــه حــل کنیــم و یا 
با گفت وگو و تعامل. در داخل کشــورمان 
هم چاره ای جز خویشــتن داری و تعامل 
گر بدون تعصب های قومی و یا  نیســت. ا
استانی در کنار هم برای مدیریت مصرف 
بــه  احتمــاال  نیاندیشــیم،  چــاره ای  آب 
زودی ســردار اســعدهای بســیاری ظهور 

خواهند کرد. مبادا آب از سر بگذرد...
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33 یادداشتخبر

چند روایت از 19 ساعت عملیات 
سخت و نفسگیر امدادگران

 پیام رهبر معظم انقالب
 به  مناسبت ایام حج: 

وزیر ارتباطات  ابعاد تازه ای از 
ماجرای تلگرام در ایران را باز کرد

 نجات 8 کوهنورد
 از ارتفاعات آلپ ایران 

 همه  سخِن
 جمهوری اسالمی، 

 دعوت
به مقاومت است

گفته های  نا
 آذری جهرمی

 در مجلس
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رویداد

نخستین 
 جشنواره

 رسانه ای 

آب در همه جا خط نمی دهد!
صدای پای آب باشیم

# خشکسالی # پیامدهای فرهنگی اجتماعی # راه حل ها و اقدامات # ارائه خدمات

به نفرات برگزیده اول و دوم جوایز نفیسی اهدا می شود

 عکس      پوسرت     طرح  و کارتون
 فیلم    خرب    گفت و گو

 گزارش مطبوعایت  یادداشت
    گزارش رادیویی   گزارش تلویزیوین       
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بانک ها هم تعطیل است 

 گزارش میدانی »شهروند« از وضعیت هورالعظیم
 حال وهوای روستاییان، شرایط وخیم گاومیش ها  مسأله بی آبی
و خشکسالی این منطقه و سدهای خالی

گورالعظیم  
4

گزارش های ویدیویی اختصاصی
درباره مشکالت خوزستان  را 

از امروز در »شهروند آنالین« ببینید

مدیرمسئول

اسماعیل رمضانی
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پشت 
پرده مرگ 

 مصطفی
در  تنش آبی  
کشور جنوب 

 افشای نحوه قتل پسر خوزستانی
 از زبان دخترعموی مقتول  
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