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وابســتگی مرکز چهارمحال و بختیاری و برخی شــهرها و 
روستاهای مسیر به آب کوهرنگ و عدم پیش بینی جایگزین 
برای مواقع بحرانی موضوعی بود که طی روزهای اخیر خود 
را نشان داد تا موجی از نارضایتی ایجاد کند.به گزارش مهر، 
بارش های سیل آسا در چهارمحال آن و بختیاری از روزهای 
ابتدایی مردادماه آغاز شد و بسیاری از مناطق مختلف استان 
را تحت تأثیر قرار داد؛ بارندگی هایی که چالش های زیادی 
رقم زد.عالوه بر خسارات در حوزه های مختلف، در پی وقوع 
سیالب منابع آب شرب برخی از شهرها و روستاهای استان 
دچار کدورت و قطعی شــد.اما مشکل جدی تر در دور دوم 
بارندگی ها رقم خورد تا در موج دوم بارش ها، چشــمه آب 
کوهرنگ گل آلود شــود و همین امر مشکالت بعدی را رقم 
بزند.باتوجه به اینکه حجم کدورت چشــمه بسیار باالتر از 
حد اســتاندارد بود، این چشــمه از مدار آبرسانی شهرکرد 
خارج شــد و به دلیــل اینکه نیمی از آب شــرب جمعیت 
شــهر شهرکرد و تعدادی از شــهرها و روستاهای مسیر از 
این چشمه تأمین می شد، شاهد ایجاد بحران در تأمین آب 

شرب شهرکرد بودیم.
این در حالیســت که به رغم گذشت نزدیک به ۱۰ روز از 
مشکل ایجاد شده همچنان بخشی از شهرکردی ها با مشکل 
جدی مواجه هستند، موضوعی که حتی وزیر نیرو را هم به 
چهارمحال و بختیاری کشاند.علی اکبر محرابیان در حاشیه 
ســفر به شــهرکرد در خصوص آخرین وضعیت تأمین آب 
چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه یکی از مناطق آسیب 
دیده در جریان ســیالب چشــمه کوهرنگ است، گفت: بر 
اثر ســیل آب این منطقه کدر و از حد استاندارد خارج شد 
و متأســفانه این موضوع همچنان ادامه دارد.وی با اشــاره 
به بازدید خود از این منطقــه، ادامه داد: میزان کدری آب 
نسبت به روزهای اول کمتر شــده تا روز گذشته اما امروز 
قــدری کدورت باالتر رفته و با توجه به این موضوع، در پی 
جایگزین کردن سهم چشمه کوهرنگ هستیم تا بتوانیم در 
واقــع بیش از ۵۰ درصد آب شــهرکرد را که از این منطقه 

تأمین می شود را با سامانه های اضطراری جایگزین کنیم.
محرابیــان بــا بیــان اینکه حجــم آب باال بــوده و ایجاد 
سامانه های اضطراری نیز زمان بر است، گفت: دستور بسیج 
تمامی امکانات کشــور داده شــده و همزمان حدود چهار 
سامانه برای جایگزین کردن چشمه کوهرنگ در حال اجرا 
اســت.وی با اشاره به وارد مدار شــدن دو سامانه و تأمین 
بخشی از آب چشمه، اضافه کرد: دو سامانه اضطراری دیگر 
هم طی ساعت ها و روزهای آینده وارد مدار خواهد شد.وزیر 
نیرو با بیــان اینکه در حال حاضر برخی از نقاط شــهر با 
کمبود جدی آب مواجه اســت، گفت: در ســاختمان های 
دارای طبقــات، آب در طبقه اول تأمین می شــود.به گفته 
وی، شــرایط تأمین آب نسبت به روزهای آینده کمی بهتر 
شــده اما اصاًل قابل قبول نیست.وزیر نیرو با اشاره به صدور 
دستورات الزم، اظهار کرد: اعتبارات ضروری برای حل این 
مشکل به صورت نقدی پرداخت شده و امیدواریم طی یکی 

دو روز آینده مشــکل رفع شود.به رغم گذشت بیشتر از دو 
روز از وعده های وزیر نیرو همچنان برخی از مردم با مشکل 

مواجه هستند.
غالمعلی حیدری اســتاندار چهارمحــال و بختیاری امروز 
چهارشــنبه در شــورای اداری چهارمحال و بختیاری در 
خصوص سیل اخیر در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: 
شدت خسارات سیل در استان باال بود و باید هر چه سریع تر 
اعتبارات بحران در سیل جذب و هزینه شود، زیرا باتوجه به 
سردسیر بودن استان، زمان عملیات عمرانی محدود است.
وی در ادامه با بیان اینکه گل آلود شــدن چشمه کوهرنگ 
در این حجم تاکنون بی ســابقه بــود، تاکید کرد: علل این 
مســئله در حال بررســی اســت، اجرای خطوط پدافندی 
ضروری اســت و باید شبکه فرسوده آبرسانی در استان نیز 
اصالح شــود، مسائل و مشــکالت به وزارت نیرو منعکس 
شده و بسیج امکانات برای حل مشکل صورت گرفته است.
حیدری با بیان اینکه برای حل مشکل آب شرب شهرکرد، 
تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات وارد اســتان شــده 
اســت، گفت: تیم های تخصصی در چند شــیفت کاری در 
شبانه روز مشــغول اجرای طرح های پدافندی تأمین آب از 
طرح عمان ســامانی، فدک و تصفیه خانه سامان هستند، با 
اقدام جهادی عملیات عمرانی که نیازمند سه ماه زمان بود، 
در یک هفته اجرا شد.استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: 
برای گذر از بحران آب در اســتان نیازمند همکاری مردم و 
صرفه جویی هستیم، از صبوری مردم تشکر می کنیم، البته 
بایــد صرفه جویی در حوزه برق نیــز صورت بگیرد تا دچار 

قطعی نشویم.
علی حیدری سرپرســت معاونت هماهنگــی امور عمرانی 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری هم در شــورای اداری 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته 

مشکل یخ زدگی برای چشمه کوهرنگ ایجاد و این مشکل 
با دو خط پدافندی مدیریت شد، اما به علت سرد بودن هوا 
در آن موقع، مصرف آب کم بود و مشکلی ایجاد نشد، پس 
از بروز یخ زدگی برای چشمه کوهرنگ آسیب شناسی آن با 
هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع دوباره این مشکل 
در دســتور کار قرار گرفت.وی گفت: همزمان با بیســت و 
یکمین روز بروز بحران و ایجاد شــرایط اضطرار ناشــی از 
فعالیت ســامانه بارشی در اســتان عالوه بر عذرخواهی از 
مردم اســتان، از صبوری آنان و همکاری کشاورزان به ویژه 
برای تأمین آب قدردانی می کنم.وی به بررســی روش های 
پدافندی برای حل مشــکل آب شرب اشاره و تصریح کرد: 
تکمیل خط انتقال آب از ســامان به عنوان نخستین مورد 
مطرح شد که البته در آن زمان قدرت انتقال آب را نداشت 
و ضوابط اصولی در آن رعایت نشــده بود و شرایط ایده آلی 
برای تقویت نداشت، به همین منظور اصالح این خط انتقال 
آب قبــل از بروز بحران کنونی آغاز شــده بود.سرپرســت 
معاونــت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: با آغاز بحران کنونی آب، در مرحله نخست 
۹۰ لیتــر بر ثانیه آب پمپاژ شــد، اما امــکان انتقال آب تا 
مخازن منظریه را نداشت، به همین منظور آب ابتدا به یک 
مخزن در مسیر منتقل و سپس به منظریه انتقال داده شد 

که حجم آن تا ۱۵۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.
وی با اشــاره به انتقال کل حجم آب در شب ها به شهرکرد 
در ایــن مدت، افزود: از طرح عمان ســامانی امکان انتقال 
آب تــا ۲۰۰ لیتر بر ثانیه وجود داشــت که در اواخر وقت 
شب گذشــته نتیجه داد و هم اکنون در حال انتقال است، 
در ایــن مــدت از میدان شــهدا )چهارمحال( تــا میدان 
قمربنی هاشم)ع( فشار آب کم بود که البته این کاهش فشار 
در دوران قبــل از بحران کنونی نیــز در روزهای جمعه و 

تعطیل به علت نداشــتن ظرفیت انتقال آب کافی از طریق 
شــبکه های اجرا شده در سال های گذشــته وجود داشت.
حیدری یادآور شــد: به همین علــت ۱۰ روز قبل از بحران 
کنونی عملیات اصالح آن آغاز شده بود و هم اکنون در حال 
انجام اســت و در بازه زمانی یکی دو ماهه مشــکل ضعف 
در این شــبکه رفع می شود.سرپرســت معاونت هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
لزوم شناســایی منابع جدید آب در استان، گفت: براساس 
مطالعات ســال های گذشــته، منبع چشــمه کوهرنگ در 
اسفندماه و فروردین ماه گل آلود می شود، ولی حجم آلودگی 
در حد ایجاد مشــکل نبود اما به دنبال منبع جدیدتر بودیم 
که شــرکت آب منطقه ای اســتان مأموریــت یافت منبع 
جدیدتری در همان نزدیکی پیدا کند، در همین راستا حفر 
دو حلقه چاه آهکی در نزدیکی شیخ علیخان و منتقل کردن 
آب آن به خط کوهرنگ در کمتر از یک ماه گذشــته تمام 
شــده و به پایان رسیده است.وی افزود: به همین منظور در 
ســفر اخیر معاون وزیر نیرو به چهارمحال و بختیاری قرار 
شــد این خط اجرا شده تا مشــکل آب شهرکرد به صورت 
جدی رفع شود، مورد بعد خط استفاده از آب چشمه دیمه 
با ۷ تا ۹ کیلومتر لوله گذاری است که قرار شد اعتبار اجرای 
این طرح در نظر گرفته شود. حیدری یادآور شد: با اجرای 
این دو خط انتقال آب، وابســتگی آب شهرکرد و شهرها و 
روستاهای در مسیر خط انتقال آب کوهرنگ تا شهرکرد به 
این چشمه حذف می شــود، هر زمان آب چشمه کوهرنگ 
تمیز و قابل اســتفاده شــود، به عنوان منبع اصلی و اولیه 
مناطق در مســیر وارد مدار خواهد شد.سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
تأکیــد کــرد: در این مدت اســتفاده از آب طرح فدک در 
دستور کار قرار گرفت که با توجه به پایان فصل کشاورزی 
امــکان قطع آب موجود وجود نداشــت اما هیأت مدیره و 
کشاورزان طرح های عمان سامانی و فدک برای تزریق ۴۰۰ 
لیتر بر ثانیه به شبکه شهرکرد همکاری کردند که حداکثر 
تا امروز صبح وارد مدار می شود.وی عنوان کرد: در این مدت 
چهار پکیج تصفیه آماده آب از قم و تهران به استان ارسال 
شــد که دو دستگاه آن نصب شده است و دو دستگاه دیگر 
تا امشب وصل می شود تا کیفیت بهداشتی آب مورد تأیید 
باشد، با توجه به ۵۵ کیلومتر فاصله انتقال آب از طرح فدک 
تا شــهرکرد باید ابتدا آب از مسیر عبور داده و شست وشو 
شود و پس از رفع مشکالت احتمالی خط، آب دو تا سه روز 
دیگر به شهرکرد می رسد و مشکالت رفع می شود.حیدری 
یادآور شــد: در زمان آلودگی چشمه کوهرنگ از خط های 
پدافنــدی و در زمان رفع مشــکل از همان خط انتقال آب 
از چشمه کوهرنگ استفاده می شــود، در هشت شبانه روز 
گذشته پیمانکاران چهارمحال و بختیاری تالش جدی برای 
رفع مشــکالت مرتبط با انتقال آب به شهرکرد داشته اند.

باید منتظر ماند و دید این وعده متولیان در زمان یاد شده 
عملیاتی می شود یا همچنان مردم باید در مضیقه باشند.

زخم قدیمی که سر باز کرد

مشکلآبشهرکردیهاچهزمانیحلمیشود؟
کمبود اعتبار، بازسازی پل خاتون را 

متوقف کرد
مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: برای مرمت وبازســازی پل تاریخی خاتون 
در کرج ۱ میلیاردتومــان اعتبار از محل منابع ملی دریافت کرده ایم.محمدی، 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت:  سال گذشته  با 
توجه به تخریب هایی که در پل خاتون کرج رخ داده بود پیمانکار  کار بازسازی 
و مرمــت این پل را آغاز  کرد اما با توجه به اتمام شــدن اعتبار کار مرمت این 
پل نیز نیمه کاره باقی ماند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
البرز افزود: امسال با توجه به اعتباراتی که در خصوص بازسازی پل خاتون کرج 
دریافت کرده ایم، کار مرمت این پل را آغاز می کنیم اما پل خاتون نیاز به بررسی 
دقیق فنی معماری دارد که از نظر رانش پایه های شــمالی مورد بررســی قرار 
بگیرد.او گفت: به همین دلیل کار بررســی را آغاز کردیم  و مدت زمان زیادی 
زمان برد و نهایتا نتیجه ای که به ما اعالم شــد این بود که مرمت پل خاتون با 
ایجاد ســازه نگهبان امکان پذیر نیســت و استحکام بخشی این پل نیازبه دقت 
زیادی دارد.محمدی افزود: یک میلیارد تومان از محل منابع ملی برای بازسازی 
پل خاتون کرج تامین شــده اســت و پیمانکار جدید طی چند روز آینده کار 
بازســازی پل خاتون  را شــروع می کند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی البرز گفت: برای بازسازی این پل،  تاریخ دقیقی نمی توان اعالم 

کرد  اما احتمال دارد حدود ۲ سال مرمت پل خاتون کرج زمان ببرد.

بازار تاریخی اراک نظارت و مرمت مستمر نیاز دارد
 نه مرمت مقطعی

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفت: مرمت های مقطعی و نقاط اضطرار، 
دردی را از بــازار تاریخی اراک دوا نمی کند، این مجموعه یک نظارت، مرمت و 
نگهداری مســتمر نیاز دارد و طرح جامع تهیه شده نیز یک طرح مستمر است.

حمیدرضا نوازنی ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی طرح جامع مرمت بازار 
تاریخی اراک با اشاره اینکه این جلسه را باید به فال نیک گرفت چراکه مسئوالن 
و بازاریان با هدف مشــترک کنار هم جمع شــده اند، اظهار کرد: امیدواریم که 
بازاریان به ســهم خود در کنار دولت و مسئوالن باشند.وی با بیان اینکه امسال 
شهرداری ســهم قابل توجهی را به این مهم تخصیص داده است و در کنار آن 
کمک دولت و اعتبار حاصل سفر ریاســت جمهوری به استان اختصاص یافته 
اســت، گفت: تیم میراث فرهنگی تغییر کرده است و از این پس نظارت بر روند 
مرمت بازار تشدید خواهد شــد.نوازنی تصریح کرد: مرمت های مقطعی و نقاط 
اضطــرار دردی را دوا نمی دهد، این مجموعه یک نظــارت، مرمت و نگهداری 
مستمر نیاز دارد و طرح جامع تهیه شده نیز یک طرح مستمر است و باید برای 
اجرا آن همه ذینفعان مشــارکت داشته باشند.وی با بیان اینکه باید به مسئله 
مرمت دید مثبتی داشت و در این مسیر همراه میراث فرهنگی و شهرداری بافت 
تاریخی بود، گفت: اگر نواقصی در کار وجود دارد، بازاریان باید با رویکرد مثبت 
و رو به جلو موارد را مطرح کنند تا کار احیا و مرمت بازار پیش رود.نوازنی تاکید 
کرد: خوش بین نباشیم که بازار با شرایط موجود ثبت جهانی می شود، تغییرات 
زیادی در بازار ایجاد شــده است که باید اصالح شود و مسلما با اصالح و مرمت 
اصولی، طبق طرح جامع تهیه شــده می توان بازار را ثبت جهانی کرد.مدیرکل 
دفتر فنی اســتانداری مرکزی گفت: اولویت اول کار در بازار، مرمت نقاط حادثه 
خیز اســت و سپس به سراغ مرمت های دیگر خواهیم رفت و قطعا در این بین 

پذیرای پیشنهادات کارشناسی خواهیم بود.

ضرورت استفاده از ماسک در متروی اصفهان
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، بر الزام استفاده از ماسک در متروی اصفهان 
تأکید کرد.به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اســاس مصوبات جلســه هشتم ستاد 
استانی مدیریت بیماری کرونا و با توجه به بازرسی ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا در خصوص اســتفاده از ماســک در سیستم حمل و نقل شهری، به ویژه 
مترو و اتوبوســرانی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در هنگام سوار 
شدن به مترو، از همه مسافران مترو درخواست می شود هنگام استفاده از مترو 
حتما از ماسک استفاده کنند.همچنین به جهت سهولت در رفت و آمد با مترو، 
خرید ماســک درکلیه باجه های فروش بلیط در ایســتگاه های متروی اصفهان 
امکان پذیر شده اســت.پیش از این نیز استفاده از ماسک توسط ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا الزامی اعالم شده بود.عالوه بر زدن ماسک، اهمیت رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی توسط شهروندان به منظور کاهش شیوع بیماری کرونا 
هم مورد تأکید قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که تعداد شهرهای قرمز 
اســتان اصفهان و تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کرونا به یک نفر کاهش پیدا 

کرده است.

ماجرای بادمجان های روی دست کشاورزان پلدختری 
چه بود؟

هفته گذشته کلیپی از یک کشاورز در فضای مجازی منتشر شد که چند کیسه 
محصــول بادمجان خود را در اعتراض به نبود بازار فروش در رودخانه رها کرده 
بود. پس از انتشار یک کلیپ درمورد بادمجان های رها شده  در فضای مجازی، 
مصاحبه ای با کشاورزان پلدختر از طرف یکی از رسانه های استان منتشر شد که 
در این گزارش بدون اخذ اظهار نظر مســئوالن مربوطه در خصوص صحت و یا 
چرایی این ادعا، کشاورزان بار دیگر از مشکالت خود در کشت و فروش بادمجان 
گفتند و اظهار داشتند محصول آن ها به قیمت هر کیلوگرم یک هزار تا یک هزار 

و ۵۰۰ تومان خریداری می شود.
خریــد و فروش های گروهی دالالن، تعیین قیمت های پایین، ارزانی محصول و 
نبود ســردخانه و صنایع تبدیلی از جمله مسائلی بود که توسط این کشاورزان 
مطرح شد که اعالم کردند به دلیل نبود صرفه اقتصادی و بازار فروش، محصول 
خود را دور انداخته اند.بدون شــک ایجاد صنایع تبدیلی، بازاریابی بلند مدت و 
صرفه اقتصادی کشاورزان به ویژه در استان محرومی مانند لرستان بسیار مهم و 
اساسی است، اما اینکه فردی در اعتراض به یک شرایط محصول خود را اینگونه 
هدر دهد نه چندان پســندیده نیست بلکه می توانست به عنوان مثال با توزیع 
رایگان محصول، عالوه بر نشــان دادن اعتراض خود، به نوعی از اسراف و ضایع 

کردن محصول و دسترنج خود پرهیز می کرد.
از طرفی معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی لرستان هم در 
خصوص ضررکرد بادمجان کاران گفت: از مجموع ۲۱۰ هکتار سطح زیر کشت 
بادمجان در استان، ۱۶۵ هکتار در پلدختر و مجموع تولید کل استان پنج هزار 
و ۲۵۰ تن اســت.مجتبی میر ادامه داد: این درحالیســت که تولید بادمجان در 
کشــور ساالنه ۶۶۷ هزار تن می باشــد و متوسط تولید برای هر نفر در استان و 
کشور طی یک سال به ترتیب ۲.۹ کیلوگرم و هشت کیلوگرم است که این آمار 
نشان می دهد سطح زیر کشت و تولید این محصول در استان نسبت به متوسط 

کشوری بسیار ناچیز است.
او با اشاره به اینکه برداشت بادمجان در لرستان از تیر تا مهر است تصریح کرد: 
انتشــار این کلیپ مربوط به روز شنبه ۱۵ مرداد است که قبل از آن تعطیل و 
۲ روز بعد از آن نیز تاسوعا و عاشورا بود که با توجه به اینکه محصول بادمجان 
این منطقه به بازار تره بار تهران ارســال می شــود و این بازار چند روز متوالی 
تعطیل بود، بنابراین خریداران همیشگی در این ایام فعال نبودند و برخی دالالن 

خواستار خرید محصول کشاورزان به قیمت های کمتر شدند.
میر با بیان اینکه هزینه تولید هر کیلوگرم بادمجان در استان ۸۰۰ تا یک هزار 
تومان است اضافه کرد: این اتفاق، مربوط به بادمجان های برداشت شده در بازه 
زمانی ذکر شده می باشد و پس از آن روال عادی برقرار شده است.او در خصوص 
ایجاد ســردخانه و صنایع جانبی مربوط به این محصول نیز توضیح داد: سطح 
زیر کشت و تولید بادمجان در استان نسبت به سرانه جمعیتی و متوسط کشور 
بسیار اندک است و در سال های گذشته نیز مشکل این چنینی در این خصوص 

وجود نداشته بنابراین ایجاد این صنایع در اولویت نبوده است.

اخبار کوتاه

شهرداری قشم اعالم کرد قطع درختان کنوکارپوس 
در خیابان های این شــهر به علت مشکالت زیست 

محیطی و درخواست مردم بوده است.
در روزهای گذشته انتشار تصاویری از قطع گسترده 

درختان در جزیره قشم، بازتاب  داشته است. 
در همین زمینه شــهرداری قشــم در اطالعیه ای 
اعالم کرد: حــذف درختان کنوکارپوس از ســطح 
شهر با توجه به دریافت حجم باالیی از گزارش ها و 

نارضایتی  های مردمی صورت گرفته است.
شــهرداری قشــم همچنین در این اطالعیه اعالم 
کرده است: در خصوص خســارات زیست محیطی 
درختــان کنوکارپــوس، قطــع ایــن درختــان با 
اولویت رفع مزاحمت های ناشــی از تهدید سالمت 
جسمی شــهروندان، جلوگیری از انســداد مســیر 
فاضالب و خســارت به تاسیســات شــهری، پیاده 
روهــا، معابر و دیوارها و جایگزینی با درختان بومی  

و شهری سازگار با محیط در کمیسیون ماده هفت 
شهر قشــم با حضور دادستان عمومی  و انقالب این 
شهرستان و نماینده سازمان منطقه آزاد به تصویب 

رسید. 
همچنین اعالم شده تخریب زیرساخت های شهری، 
 هزینه بــاالی هــرس و نگهداری، ایجاد مشــکل 
در شبکه برق و خطوط انتقال نیرو، انسداد و تخریب 
لوله فاضالب خانه ها، آلرژی زایی و بروز مشــکالت 

تنفسی در اثر گرده افشــانی از مهمترین خسارات 
ناشی از رشد زیاد و مخرب درختان کنوکارپوس در 

قشم به شمار می رود.
اســتفاده از گونه های محلی به جــای این درخت 
 که نام دیگر آن »کهور آمریکایی« اســت، می تواند 
ضمن زیبایی هرچه بیشــتر محیط های شهری، از 
عوارض وجود چنین گونــه مهاجمی نیز جلوگیری 

کند.

ســاماندهی رودخانه هــای زرجــوب و گوهر 
رود یکی از مصوبات ســفر هیئــت دولت به 
استان گیالن بود که بررسی ها نشان می دهد 
مســئوالن و متولیان تاکنون اقدام عملی در 
این زمینــه انجام نداده اند.بــه گزارش مهر، 
زمانی نه چنــدان دور نام زرجوب و گوهررود 
تداعی گر زاللی بود و با ماهی گیری و شــنا 
و تفریح و چشــم نوازی در شــهر گره خورده 
بود اما چندین ســال اســت که این واژگان 
زیبا جای خود را بــا آلودگی، بیماری و بوی 
نامطبوع عوض کرده و وقتی به وضعیت فعلی 
آنهــا می نگریم چیزی جز افســوس روزهای 
خوب گذشــته و انــدوه زوال این ســرمایه 
ارزشمند شهری نصیبمان نمی شود.شاید اگر 
هر جای دیگری بود، عبــور رودخانه از میان 
یک کالنشهر مســافر پذیر، بهترین موقعیت 
برای جذب ســرمایه گذار و توسعه شهری را 
فراهم می کرد اما زرجوب و گوهر رود رشــت 
نه تنها باعث توسعه شهر و رونق اقتصاد مردم 
نشده اند بلکه بوی نامطبوع و نفوذ آلودگی های 
آنها به آب های زیرزمینی موجب مبتال شدن 
مردم به انواع بیماری های گوارشــی و پوستی 
شده و وعده های مسئوالن مبنی بر ساماندهی 
این دو رودخانه مهم و اســتراتژیک نیز راه به 
برآورد کارشناسان،  نبرده اســت.طبق  جایی 
زرجــوب آلوده ترین رودخانه اســتان گیالن 
و حتی کشــور اســت و عمق فاجعه زیست 
محیطی و انســانی آنجایی مشخص می شود 
که عمده آب شــرب و کشــاورزی شهرستان 
رشت از زرجوب و گوهر رود تأمین می شود و 
این یعنی محیط زیست و از آن مهم تر، مردم 
رشت و به تبع استان اصلی ترین قربانی وعده 

و عیدها و آلودگی های فزاینده هستند.

حجت االسالم رئیســی رئیس جمهور بهمن 
ســال گذشــته در جریان سفر اســتانی به 
گیالن از ایــن دو رودخانه بازدیــد کرد و از 
نزدیک در جریان آلودگی و اوضاع نامناســب 
آن قــرار گرفــت. وی اظهار کرد: مشــکالت 
ناشــی از آلودگی رودخانه هــای گوهررود و 
زرجوب باید ســاماندهی و منشأ آلودگی های 
این رودخانه هــا رفع شــود.رئیس جمهور با 
انتقاد از وضعیت نامناســب رودخانه گوهررود 
خواستار برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت این 
رودخانه ها در کمترین زمان ممکن شــد.وی 
گفــت: این رودخانه می تواند از جلوه های زیبا 
و جاذبه های گردشــگری باشــد و مسئوالن 
باید بــا همکاری مردم در ایــن زمینه همت 
کنند.ابراهیم صیادی یکی از رشــتوندانی که 
سال هاســت در جوار زرجوب زندگی می کند 
و روزهــای طالیی آن را به یاد دارد در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر با بیان اینکــه زمانی در این 
رودخانه ماهیگیری و شــنا می کردیم، اظهار 
کرد: وضعیت بوی نامطبوع و آلودگی زرجوب 
به جایی رســیده که حتی نمی توان از دور آن 
را تحمل کرد.وی با اشــاره به اینکه مسئوالن 
زیادی در این ســال ها وعده پاکســازی این 
رودخانه را داده اند اما در عمل کاری نکردند، 
افزود: حتی بازدید رئیــس جمهور از این دو 
رودخانه و تاکید وی بر تســریع ســاماندهی 
آن نیــز تاکنون کاری از پیش نبرده اســت.
این شــهروند با گالیه منــدی از عدم نظارت 
بــر چگونگی صــرف بودجه هــای مربوط به 
ســاماندهی زرجوب تصریح کرد: مشــخص 
نیســت متولی اصلی این کار چه دســتگاهی 
اســت و همه صرفــاً حرف می زننــد از عمل 

خبری نیست.

سحر قناعتی دیگر رشتوند گالیه مند از اوضاع 
زرجوب و گوهــررود نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر با ابراز نگرانی از سالمتی خود و دیگر هم 
استانی ها بیان کرد: مردم به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در معرض این آلودگی ها هستند 
و روند رو به رشد ابتالی مردم استان به انواع 
بیماری ها از جمله ســرطان گوارش و پوست 
بسیار نگران کننده است اما انگار کسی دلسوز 
ما نیســت.وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند 
در این دولت شــاهد اقدامــات عملی و مؤثر 
باشــند، ادامه داد: اینکه هر از چند گاهی یک 
نفر قولی بدهد و بودجه ای بگیرد اما در عمل 
اتفاق مثبــت و قابل محسوســی برای مردم 
نیفتد قابل قبــول و تحمل نیســت.نماینده 
مردم رشــت و خمام در مجلس در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان 
برای ساماندهی فاضالب گوهر رود و زرجوب 
اختصاص یافته اســت، گفت: برای ساماندهی 
فاضالب دو رودخانه رشــت مجموعاً ۱۵ هزار 
میلیارد تومان تخمین زده شده که قرار است 
طی انعقاد تفاهم نامــه ای با قرارگاه خاتم، ۴ 
هزار میلیارد تومان به صورت علی الحســاب 
به منظور شروع کار پرداخت شود.محمدرضا 
احمدی ســنگری بــا بیان اینکــه فرصت ۲ 
ماهــه به وزیر نیرو داده شــده اســت، افزود: 
فرصتــی معین به زندان الکان، مســکن مهر 
و بیمارستان های رشــت داده شده تا از ورود 
فاضالب خود به زرجوب و گوهررود خودداری 
کنند.وی با اشــاره به نامه به رئیس جمهور و 
معاون اجرایی وی به منظور پیگیری ممانعت 
از ورود فاضالب بیمارســتان ها به دو رودخانه 
رشت بیان کرد: تصفیه خانه ها در حال اتمام 
اســت و قول مساعد از ســوی بیمارستان ها 
مبنی بر ممانعت از ورود فاضالب به زرجوب و 
گوهررود داده شده است.نماینده مردم رشت 
و خمــام در مجلس ادامــه داد: طی بازدید از 
برخــی بیمارســتان ها، کار خود بــه منظور 
ممانعت از ورود فاضالب به دو رودخانه را آغاز 
کرده اند و بایــد نظارت ها در این باره افزایش 

یابد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
احمــدی با بیان اینکه طی صحبت های انجام 
گرفته با مدیرعامل آب منطقه ای گیالن مقرر 
شــد تا از این پس آب تصفیه خانه فخب تنها 
برای کشاورزی فخب و سیاه اصطلخ استفاده 
شــود، افزود: این کار برای جلوگیری از ورود 
فاضــالب به زرجوب و گوهررود مهم اســت.
وی با اشــاره به اینکه گام نخست ساماندهی 
زرجوب و گوهررود با ممانعت از ورود فاضالب 
تمــام دســتگاه های اجرایی، زنــدان الکان، 

مسکن مهر و صنایع برداشته می شود، تصریح 
کرد: پیش بینی می شــود کــه در وهله اول 
ساماندهی، تا پایان امسال از ورود فاضالب ها 
به دو رودخانه جلوگیری شود و در قدم بعدی 
آبفا و آب منطقه ای با رها سازی بستر این دو 
رودخانه شرایط حضور سرمایه گذار را فراهم 
کنند.عماد مطالبی مشاور کمیسیون بهداشت 
و محیط زیســت و خدمات شــهری شورای 
شهر رشــت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: حفظ زرجوب و گوهر رود نیازمند اقدام 
عملی و فوری اســت و باید حیات و زیســت 
شهروندی همه رشــتوندان را از این تهدید و 
بالی بهداشــت و سالمت جامعه نجات دهیم 
زیرا آیندگان ما را قضاوت می کنند که اینگونه 
بی تفاوت بودیم و هیچ چــاره و اقدام عملی 
واقعی برای این مشــکل بزرگ نداشتیم.وی 
با بیان اینکه میــزان ورودی حجم فاضالب و 
انواع پســاب ها به این دو رودخانه به گونه ای 
بوده که شرایط زیســتی را مورد تهدید قرار 
داده است، افزود: بوی ناشی از مواد آلی لجن 
و فاضالب عالوه بر اینکه ســالمت شهروندان 
را تهدید می کند آنقدر ناخوشــایند است که 
جلوه هایــی از ناهنجاری ها را در میان شــهر 

افزایش می دهد.
مطالبــی با اشــاره بــه اینکــه فاضالب ها و 
پســاب های صنعتــی بهداشــتی، شــهری، 
بیمارســتانی وارد این دو مجــرای مهم آبی 
شهرمان می شوند، تصریح کرد: این آلودگی ها 
سونامی از مشــکالت زیســت محیطی و در 
بخش بهداشت بیماری و سرطان را به دنبال 
دارند.کارشــناس حوزه محیط زیســت ادامه 
داد: برای حفظ اکوسیســتم و محیط زیست 
باید هر چه ســریع تر اقــدام اصولی و فوری 
صورت پذیرد در گام اول باید شــاهد کاهش 
و توقف ورودی فاضالب ها و پســاب ها بدون 
انجــام فرآینــد تصفیه به معنــای واقعی آن 
باشــیم تمامی مراکزی کــه آالیندگی دارند 
مطابــق قانون باید با آنهــا برخورد و اقدامات 
الزم توسط همه دستگاه های متولی و مراجع 

ذیصالح صورت گیرد.
وی با بیان اینکه امروز شــهر رشت و محیط 
زیســت آن به نقطه بحرانی رســیده اســت، 
بیان کــرد: عوامل آالینده زیســت و فرصت 
خودپاالیی را از ایــن دو رودخانه گرفته اند و 
نتیجــه آن بوی گند و تعفــن و لجن و انواع 
رسوباتی اســت که در این دو رودخانه وجود 
دارد و بســیار خطرناک است لذا باید تیم های 
تخصصی پایشــی با همکاری مدیریت شهری 
در راستای نظارت و حفاظت از آن به صورت 

مســتمر و پیوســته پایش آن را انجام دهند 
تا نگذاریم حجم بیشــتری از بــار آالیندگی 
و ورودی هــای جدیــد از آالینده ها به این دو 
رودخانه زرجوب و گوهر رود وارد شــود.این 
کارشناس محیط زیست شــهری با اشاره به 
اینکه باید به صورت جد به دنبال آن باشیم که 
تصفیه خانه شهر رشت راه اندازی شود و همه 
قســمت ها با ظرفیت کامل وارد مدار شــوند، 
گفت: این کار ســرعت پاالیش رودخانه ها را 
افزایش می دهد و به منظور حفظ اکوسیستم 
مناطق و نواحی صنعتی شــهر رشت عالوه بر 
اینکه تمــام واحدهای صنعتی باید فاضالب و 
پساب های خود را به طور کامل پیش تصفیه 
را انجــام دهنــد، این فرآیند بایــد با نظارت 
کامــل ناظران زیســت محیطــی و مطابق با 
اســتانداردهای محیط زیست انجام گیرد.وی 
اضافه کرد: سیســتم تصفیه خانــه با رعایت 
کامل مالحظات زیست محیطی تکمیل شود 
تا بتوان این پساب و فاضالب که حجم باالیی 
از انواع آلودگی را به همراه دارد مدیریت کرد 
و سروســامان داد.مطالبی با بیان اینکه تمام 
مراکز بیمارســتانی نیز بایــد با کمک ناظران 
زیست محیطی و کارشناسان محیط زیست بر 
اســاس ضوابط و استانداردهای محیط زیست 
سیســتم تصفیه خود را اصولــی انجام دهند 
گفت: ساز و کارها باید مبتنی بر حفظ محیط 
زیســت باشــند و با این رویــه گامی مؤثر در 
تصفیه کامل پساب های خود داشته باشند.این 
کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه همه 
ما باید در حفاظت از محیط زیست و نگهبانی 
از آن کوشــا باشیم، افزود: تاریخ ما را قضاوت 
می کنــد نباید فرصت ها را در گیالن و شــهر 
رشت بسوزانیم باید احساس مسئولیت کنیم و 
همه با هم مشارکت کنیم زیرا اینجا سرزمین 
ماست و همه در این شهر بزرگ شدیم و رشد 
پیدا کردیم و خاطراتمان و زندگی مان وابسته 
با این شــهر و دیار است پس مراقب باشیم تا 
ایــن بحران و این تهدید مــا را از بین نبرد و 
امانت دارهای خوبی برای نسل آینده باشیم.با 
گذشت حدود شش ماه از سفر رئیس جمهور 
و هیئت دولت به اســتان گیــالن و تاکید بر 
تســریع در روند ساماندهی دو رودخانه گوهر 
رود و زرجــوب با وجود اختصاص اعتبار ۶۰۰ 
میلیــارد تومان اما تاکنون اقدام عملی در این 
زمینه انجام نشده و با توجه به تغییرات مکرر 
مدیریت شــهری در رشــت همچنان مردم 
این شــهرباید منتظر زمانی باشــند تا کسی 
اقدام عملی برای ســاماندهی وضعیت این دو 

رودخانه انجام دهد.

ماجرای قطع درختان در شهر قشم چیست؟ 

ساماندهی زرجوب و گوهر رود، شاید وقتی دیگر


