
t oseei r ani . i r
6

شهرنوشت

دیروز جمعی از مردم شهرکرد در 
اعتراض به ٩ روز قطعی آب در این شهر 

مقابل استانداری تجمع کردند.
معترضین بــا در دست داشــتن 
دست نوشته ها و سردادن شعارهایی 
نظیر »زاده سرچشــمه ایم، تشنه ایم، 
تشنه ایم« و »مسئول بی کفایت استعفا 
اســتعفا«، »آب... آب...« و ... خواستار 
برطرف شدن مشــکل آب شرب شهر 

شدند.
بحران اخیر بی آبی در چهارمحال 
و بختیاری، با خارج شــدن چشــمه 
کوهرنگ از مدار تامین آب آشامیدنی 
آغاز شد. در پی بارش های سیل آسا، آب 
چشمه کوهرنگ به  عنوان تامین کننده 

۵۰ درصد آب شرب شهرکرد و تعدادی 
از شــهرها و روســتای واقع در مسیر 
گل آلــود شــد به گونه ای کــه پس از 
گذشت ٩روز هم چنان برخی محالت 
شــهرکرد دچار قطعی، کدورت آب و 

کاهش فشار آب است.
احمدرضا محمــدی، مدیرعامل 
آبفای چهارمحــال و بختیاری، خروج 
این چشــمه از مدار را »کــدورت آب 
چشــمه کوهرنگ« بر اثر وقوع سیل 

اخیر اعالم کرد.
متعاقب این امر، قطع آب در مرکز 
این استان و چند شهر دیگر و همچنین 
ده ها روستای منطقه آغاز شد. قطعی 
یک هفته ای آب در شهرکرد معضالت 

جدی ایجاد کرد و مردم مجبور شدند 
آب شرب مورد نیاز خود را از خانه های 
فامیل که آب خانه شــان وصل است یا 

تانکرهای آبرسانی سیار تهیه کنند.
بامداد روز دوشنبه معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری در بازدیــد از طرح پدافندی 
آبرسانی شهرکرد گفته بود: اکیپی که 
در حال تکمیل خط عمان ســامانی 
هستند در تالش اند تا طی روز سه شنبه 
طرح به اتمام برسد و آب وارد مدار شود. 
این خط توانایی انتقــال ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
لیتر آب در ثانیه را دارد. بهره برداری از 
این خط بیش از ۷۵ درصد مشکل آب را 

حل خواهد کرد.

علی حیدری، ادامه داد: بهره برداری 
از این خط بیش از ۷۵ درصد مشکل آب 

را حل خواهد کرد.
پیش از او نیز برخی مسئوالن استانی 
خبر از رفع مشــکل آب داده بودند،  اما 
تداوم اختالل در انتقــال آب، طوالنی 
شدن ترمیم مسیر و بهبود کیفیت آب 
انتقالی به شــهرکرد باعث نارضایتی 
مردم این شهر شد و آنها را به خیابان ها 

کشاند. 
دیروز نماینده شهرکرد در مجلس 
شورای اسالمی، نیز به این اعتراضات 
واکنش نشــان داد و علــت پیدایش 
بحران فعلی را عملکرد دولت حســن 

روحانی دانست. 

احمد راســتینه، گفت: »متاسفانه 
کوتاهی دولت قبل از ســال ۱۳٩۴ در 
تکمیل سامانه های پایدار آبرسانی به 
شهرکرد سبب شد تا ۶۰ درصد این شهر 

با سیالب اخیر دچار مشکل بشوند.«
او افــزود: »ظرف چهــار پنج روز 
گذشــته یک جهاد آبرســانی ویژه با 
دستور وزیر نیرو در استان شکل گرفته 
اما حجم ترک ِ فعل دولت گذشــته به 
حدی اســت که حل مسئله به صورت 

کامل را زمان بر کرده است.«
خبرگزاری فارس در مطلبی نوشت: 
در جریان تجمع مســئوالن استان در 
میان مردم حاضــر و به مطالبات آن ها 

پاسخ دادند. 
براســاس گزارش این خبرگزاری، 
پیگیری مسئوالن استان از روز نخست 
برای ترمیم مســیر و بهبــود کیفیت 
آب انتقالی جریــان دارد، اما طوالنی 
شدن این روند موجب نارضایتی مردم 

شهرکرد شده است.
در همیــن رابطــه مدیرعامل آبفا 
چهارمحال و بختیــاری در خصوص 
آخریــن وضعیت معضــل قطعی آب 
شــهرکرد و مناطــق اطــراف گفته 
اســت: دو پکیج رفع کــدورت که به 
تصفیه خانه های تند معروف هستند 
از استان های دیگر به اســتان آمده و 
در حال نصب هستند تا در اسرع وقت 

کمبود آب جبران شود.
به گفته احمدرضا محمدی شرکت 
آبفا در جایی آب را قطع نکرده است، آبی 
که هست در اختیار همه مردم قرار دارد و 
بستگی به همکاری مردم دارد هر چقدر 
مردم کمتر و در حد ضروریات مصرف 

کنند آب به تعداد بیشتری می رسد.
وی تأکیــد کــرد: همــکاران ما 
شبانه روزی در ۴ جبهه کاری فعالیت 
می کنند که یکی لوله کشــی و نصب 
تجهیزات بر روی چاه های کشاورزی و 
چاه های ادارات است تا وارد مدار شوند 
همچنین همکاران در تالشــند تا هر 
منبع آب فوری که سریع تر بتواند وارد 

مدار شود را وارد مدار کنند.
این مسئول یادآور شد: بر روی آبی 

که از تصفیه خانه ســامان به شهرکرد 
می  آید یک ایستگاه پمپاژ میانی نصب 
شــده تا دبی ورودی آب از خط پدافند 
سامان به شهرکرد افزایش یابد در حال 
حاضر آب از ۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر رسیده 
و با ایســتگاه میانی که نصب می کنند 

دبی آب به ۱۳۰ لیتر افزایش می یابد.
به گفته وی، تعــدادی اکیپ که از 
استان های دیگر آمده اند، در حال کار 
هســتند تا کدورت چشمه کوهرنگ 
را پایین آورند که قابل تصفیه شود اما 
فعال کدورت به قدری اســت که قابل 

تصفیه نیست.
محمدی ادامه داد: آبرســانی سیار 
در شهرکرد با ۴۷ تانکر در محالتی که 
مردم اطالع می دهنــد در حال انجام 
اســت، تانکرهای بزرگ نیز مخازن را 

تغذیه می کنند.
این مسئول افزود: وزیر نیرو دستور 
دادند ۲ ســامانه جدید اجرا شــود که 
از همان لحظه اکیپ ها کار بررســی را 
شــروع کردند تا عملیات اجرای آن ها 
شروع شود و این ۲ خط وارد مدار شود 
 همچنین ۲ پکیج رفــع کدورت که به 
تصفیه خانه های تند معروف هستند 
از استان های دیگر به اســتان آمده و 
در حال نصب هستند تا در اسرع وقت 

کمبود آب جبران شود.
به گفته محمدی، همه شــهرها و 
روســتاهایی که در مســیر سیل قرار 
داشتند دچار مشکل کمبود آب شدند 
که اکثر آن ها از طــرق مختلف مانند 
آبرسانی با تانکر، چشمه ها یا چاه های 
خاموش، چاه های کشــاورزی و ...که 

وارد مدار شد برطرف شد.
مدیرعامــل آبفــا چهارمحــال و 
بختیاری گفت: ما در تالشیم تا مشکل 
را به صــورت لحظه ای حــل کنیم اما 
این بســتگی به همکاری مردم دارند، 
در ایــن شــرایط کمبود آب شــاهد 
شستشــوی فرش و ماشــین توسط 
برخی از همشهریان هستیم که مشکل 
را بیشتر می کند، روز گذشته چند مورد 
شست وشوی فرش را به ما اطالع دادند 

که آب این منازل قطع شد.

مردم شهرکرد در اعتراض به قطعی چند روزه آب شعار سر دادند 
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بازداشت ۴  نفر 
به اتهام »فعالیت در عرفان حلقه« 

دادســتان شهرســتان 
پردیس از دستگیری۴  نفر از 
سر شبکه های عرفان حلقه و 
مرتبطان آن با خارج از کشور 
خبر داد. به گزارش فارس، »در 
پی رصد ســربازان گمنام امام زمان)عج( در اطالعات 
سپاه حضرت علی ابن موســی الرضا )ع( شهرستان 
پردیس مبنی بر فعالیت مخفیانه »فرقه عرفان حلقه« 
در این شهرستان و شهرستان های همجوار؛ پس از ماه ها 
رصد و اشراف، ۴ تَن از اعضای اصلی و مرتبطان با خارج از 
کشور و سرشبکه های شهرستان های شرق استان تهران 
شناسایی و سپس با دستور دادستانی بازداشت شدند.«

    
 نایب رئیس مجلس: 

30  درصد طالق ها صوری و برای 
دریافت حقوق پدر فوت شده زن است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
حدود ۳۰ درصد طالق ها صوری اســت، گفت: طبق 
گفته مسئوالن دفاتر همان زنانی که طالق می گیرند 
بالفاصله درخواست صیغه ٩٩ ســاله می کنند تا به 
زندگیشان ادامه دهند؛ طالق می گیرند تا طالقنامه 
ارائه کرده و زن حقوق پدر فوت شده را بگیرد. به گزارش 
ایســنا، عبدالرضا مصری در نخســتین هم اندیشی 
اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استان ها، افزود: 
حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی 
پرداخت می شود.  وی ادامه داد: همین وضعیت به شکل 
دیگری درباره سربازی وجود دارد مادر و پدر برای آنکه 

فرزندشان به سربازی نرود، طالق صوری می گیرند.
    

 افت محسوس تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا:

میانگین نمرات انتگرال غیرحضوری 
۱۹  و   ۲0  بود؛  حضوری  ۶.۵  شد!

رئیس دانشــگاه امیرکبیر 
گفت: کرونا موجب خمودگی 
اجتماعــی و افــت تحصیلی 
دانشجویان شــد. برای نمونه 
در درس ریاضیات مهندسی و 
انتگرال دانشگاه میانگین نمرات در دوران غیرحضوری بودن 
دانشــگاه ۱٩ و ۲۰ بود بعد در امتحان حضوری معدل این 
درس ۶.۵ شد! به گزارش ایلنا، سیدحسن قدسی پور دیروز 
در مراسم افتتاحیه طرح یک هفته ای امید فردا )حامیم(، با 
اشاره به تبعات کرونا ادامه داد: در این مدت آمار دانشجویانی 
که از نظر روحی دچار مشکل شدند افزایش داشت و در زمان 
امتحان حضوری دســتپاچه می شدند و کارهای عجیب 

می کردند و ما حتی با خانواده ها وارد مذاکره شدیم.
    

رئیس سازمان امداد و نجات:

شهروندان از صعود به دماوند 
و علم کوه پرهیز کنند

رئیس ســازمان امــداد و نجات هــالل احمر از 
کوهنوردان خواســت تا پایان مردادماه به ارتفاعات 
دماوند و علم کوه صعود نداشته باشند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، مهدی ولی پور، 
ریزش سنگ یکی از خطراتی است که در این روزها به 
شدت در ارتفاعات محتمل است و باید توجه داشت که 
تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیالب و رعد و برق را در 
مناطق مرتفع بیشتر کرده است و در همین راستا بهتر 

است صعودها به زمانی دیگر موکول شود.
    

عضو شورای شهر گالیه کرد؛

تغییر کاربری فروشگاه کتاب به بانک 
در فرهنگی ترین خیابان شهر 

رئیس کمیته شــفافیت و 
شهر هوشمند شــورای شهر با 
اشاره به تغییر کاربری فروشگاه 
کتاب اســم در خیابان انقالب، 
گفت: این فروشگاه برای احداث 
شعبه جدید بانک تجارت تخلیه خواهد شد. با توجه به 
اینکه خیابان انقالب خیابانی کامال فرهنگی است باید با 
نگاه جدی تری به چنین مسائلی پرداخته شود. به گزارش 
پایگاه خبری شهر، احمد صادقی ادامه داد: انتظار می رود که 
بانک تجارت مانع از تعطیلی این فروشگاه شود چراکه این 
تعطیلی، شایسته فرهنگی ترین خیابان شهر تهران نیست.

    
حمایت کمیته امداد 
از تولیدات مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد ۵۵ 
هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف در چهار ماهه سال 
جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، مرتضی فیروزآبادی با 
اشاره به برنامه این نهاد برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت 
شغلی در ســال جاری گفت: ۵۰ درصد مشاغل برای 
مددجویان و فرزندان آنها و ۵۰ درصد برای نیازمندان 

و بیکاران خارج از حمایت امداد پیش بینی شده است.

از گوشه و کنار 

همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در تهران، دوباره بزرگراه ها و 
خیابان های شهر با ترافیک سنگین همراه شده و شهروندان برای رسیدن به مقصد 

باید زمان بیشتری را در گره ترافیکی سپری کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به ترافیک ایجاد شده در روزهای اخیر 
هم گفت: نمایشگاه را برگزار می کنند که مردم از آن استفاده کنند، اما برگزاری 
نمایشگاه ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران زندگی مردم 

را مختل کرده است.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در هشتاد و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران، افزود: از وزیر صمت درخواست دارم و حتما از ایشان دعوت خواهم کرد که 
درخصوص برگزاری نمایشگاه های پرازدحام توضیح دهند. نمایشگاه شهر آفتاب 
آمادگی کامل و الزم را برای برگزاری نمایشگاه ها دارد. مردم را به هیچ انگاشتن و 

مختل کردن زندگی آنها باعث تعجب ماست.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه ما با ساختمان نمایشگاه مشکل 
نداریم و مشکل اصلی ما مختل شدن زندگی مردم است، تأکید کرد: باید در این 
زمینه تالش مضاعف صورت بگیرد و رسانه ها باید این موضوع را مطالبه کنند که 
چرا نمایشگاه شهر آفتاب خالی مانده و در فضایی دیگر نمایشگاه برگزار می کنیم. 
چمران همچنین در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر و در جمع خبرنگاران  با اشاره 
به ترافیک روزهای اخیر پایتخت اظهار کرد: شورا هر کاری می توانسته انجام داده و 
چند روز پیش جلسه ای با رئیس سازمان نمایشگاه ها و معاونش داشتیم و مباحثی 

را مطرح کردیم. آنچه در این زمینه مطرح است آرامش و راحتی مردم است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه ما با نمایشگاه مشکلی نداریم، 
تأکید کرد: ما می گوییم نمایشگاه برای مردم دردســر و زحمت ایجاد نکند چرا 
که با وجود اینکه در یک خیابان واقع شــده اما ترافیک ناشی از آن در تمام شهر 

تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه ما موافق برگزاری این نمایشــگاه ها در آن محل نیستیم، 
یادآور شد: مصوبات نیز تکلیف می کند که چنین نمایشگاه هایی در این محل برگزار 

نشود و در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شود.
چمران با بیان اینکه قالیباف در زمانی که فرمانده انتظامی بود، تصمیم گرفت 
که نمایشگاه در آن محل برگزار نشود و در همان زمان اجازه ندادیم نمایشگاه کتاب 
را نیز برگزار کنند، گفت: باید یک مطالبه عمومی در این زمینه ایجاد شود چرا که 

ما در دوره های مختلف شورا، پیگیری های الزم را انجام دادیم.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران افزود: نباید برای کسب درآمد مردم را به 
دردسر انداخت و اگر نمایشگاه را برگزار کنند وارد عمل می شویم؛ همانطور که در 
سال های قبل یک کامیون خاکروبه مقابل در نمایشگاه تخلیه کردیم تا از برگزاری 
آن جلوگیری کنیم و شهرداری نیز می تواند چنین اقدامی را انجام دهد. وی با بیان 
اینکه نمایشگاه ساختمان برای عموم آزاد است، یادآور شد: با توجه به این موضوع 

استقبال نیز انجام می شود و چنین ترافیکی به وجود می آید.

صرف هزینه کالن در شهر آفتاب و بی توجهی به آن
در همین راستا، پلیس راهور نیز اعالم کرد بخشی از ترافیک بزرگراه چمران، 
پل پارک وی و سئول به نمایشگاه صنعت ساختمان مربوط است و معابر اطراف این 
نمایشگاه هم کامال متأثر از ورود خودرو ها و ترافیک هستند. رئیس پلیس راهور 
تهران تأکید می کند: »پلیس با هرگونه برگزاری نمایشگاه پرمخاطب در جا های 

مختلف شهر خصوصا هسته های مرکزی و پرتراکم مخالف است.«
سردار محمدحسین حمیدی می افزاید: »برگزاری نمایشگاه در این محدوده 
شهر از دیرباز مشکالت متعددی داشته است و در مقطعی حتی شهرداری تهران 
برای اینکه بتواند با مشکالت کمتری این نمایشــگاه ها را مدیریت کند، با صرف 
هزینه کالن مجموعه شهر آفتاب را ساخت و مدتی هم از این نمایشگاه استفاده 

می شد، اما متأسفانه به این مجموعه کم توجهی شد.«
وی افزود: »سال گذشــته بعد از اینکه برگزاری نمایشــگاه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران مشکالت زیادی را به وجود آورد و بخشی از این 
مشکالت هم رسانه ای شد، با دستگاه های ذیربط به توافقی رسیدیم مبنی بر اینکه 
در سال۱۴۰۱ نمایشگاه های پرمخاطب در محل نمایشگاه بین المللی آفتاب و 
نمایشگاه هایی که جنبه تخصصی و کارشناسی و عمدتا بین المللی دارند در همین 

مجموعه فعلی واقع در تهران برگزار شوند.«
وی درباره مشکلی که در روز های اخیر در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران 
به وجود آمده است، گفت: »نمایشگاه صنعت ساختمان مخاطب خاص خودش را 
دارد و در ساعات برگزاری حجم ترافیک زیادی را در این محدوده جذب می کند و 
این قدر مراجعات زیاد است که پارکینگ های داخل نمایشگاه هم جوابگو نیست.«

حمیدی ادامه داد: »مشکل اینجاست که مجموعه نمایشگاه های بین المللی 
متعلق به وزارت صنعت و معدن بوده و یک مجموعه دولتی است که روابط خاص 
دارد و ممکن است گاهی با تصمیمات شهری هماهنگ نباشد. الزاماتی که باید اتفاق 
بیفتد تا این مجموعه به طور کلی جابه جا شود، خیلی قوی نیست. توافقی هم که ما 

سال گذشته کردیم توافق بوده و هست، اما قانون نیست.«

برگزاری نمایشگاه ساختمان؛ علت ترافیک روزهای اخیر پایتخت

نمایشگاه ها در شهر آفتاِب بالاستفاده برگزار شود

گزارش

سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از 
مشاهده اولین مورد ابتال به آبله میمونی در کشور خبر داد و 

تصریح کرد: این بیماری کشندگی باالیی ندارد.
به گــزارش وزارت بهداشــت، پدرام پــاک آیین گفت: 
شناسایی این مورد با همکاری بیمار که یک بانوی ۳۴ ساله 
است و خانواده او از طریق مشاهده ضایعات پوستی بیمار صورت 
گرفته است؛ بیمار که در اهواز سکونت دارد، بالفاصله قرنطینه 
شده و با تایید آزمایش های اولیه و نهایی در حال طی کردن 

دوره بیماری خود در منزل است.
وی با بیان اینکه بنا به اظهار دانشمندان و متخصصان، آبله 
میمونی، کشندگی باالیی نداشته و قابل درمان است، افزود: 
افرادی که در گذشته دور واکسن آبله را تزریق کرده اند تا حدود  

قابل توجهی نسبت به این بیماری مصونیت خواهند داشت.
بنابراین گزارش، بیشترین راه انتقال بیماری آبله میمونی، 
تماس نزدیک از جمله تماس پوست به پوست است. اما انتقال 
قطره ای از طریق تنفس، تماس انســان بــا حیوانات آلوده و 

خوردن گوشت آلوده نیز از دیگر راه های ابتال به آبله میمون 
است. انتقال بیماری از طریق مادر به جنین نیز راه دیگر انتقال 

این ویروس است.
عالیم آبله میمونی در انسان شبیه یا خفیف تر از بیماری آبله 
و دوره بروز آن، پنج روز است که با تب، سردرد، درد عضالنی، 

درد کمر، لرز و احساس خستگی شدید شروع می شود، تنها 
فرق عالمتی آبله میمونی و سایر بیماری ها با ظاهر مشابه در این 

است که می تواند غدد لنفاوی را درگیر و متورم کند.
آبله میمونی عفونت ویروسی است که به صورت ضایعات 
جلدی )بثورات پوســتی( در صورت و قسمت های مختلف 
بدن ایجاد می کند. عفونت در نتیجه تماس مستقیم با خون، 
مایعات بدن، ضایعات پوستی یا مخاطی حیوانات آلوده اتفاق 

می افتد.
براســاس آمار و اطالعات موجود، در آفریقا، شواهدی از 
عفونت ویروس آبله میمون در بسیاری از حیوانات یافت شده 
و دلیل انتقال آبله میمونی کامال مشخص نیست، اما خوردن 
گوشت خام و سایر محصوالت دامی حیوانات آلوده، یک عامل 

خطر احتمالی برای ابتال به این نوع عفونت ویروسی است.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

 مشاهده اولین مبتال به آبله میمونی در کشور

خبر


