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افزایش قطعی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور

 س ـ ـ ــعیدرضا عاملی ،دبیر ش ـ ـ ــورای عالی انقالب فرهنگی با اش ـ ـ ــاره به اینکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشت ه
پزشکی قطعی است ،گفت :این رویکرد در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی است ت ا بتوانیم به افزایش دستکم
3000ظرفیت جدید برای جذب پزش ـ ـ ــک برسیم .وی افزود :اکنون  ۳درصد داوطلبان رش ـ ـ ــتههای پزشکی جذب دانشگاه
میشوند در صورتی که استعدادهای باالی ما  ۱۰تا  ۱۵در صد متقاضیان هستند / .مهر

محمد مهدی گویا ،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشـــــــت از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور
خبر داد و گفت :تاکنون بیش از  ۲۰۰مورد ابتال به آنفلوآنزا با تایید آزمایشگاهی به ما گزارش شدهاست.وی افزود :البته در
زمینه موارد آنفلوآنزا هنوز به حد آستانه هشدار نرســـــــیدهایم اما به نظر میآید به زودی به این حد میرسیم .به گفته گویا
راههای پیشگیری از آنفلوآنزا کامال مشابه پیشگیری از کووید ۱۹-است /.ایسنا

کوتاه از جامعه

رشد  ۲۳درصدی «ازدواج»
در بهار امسال
س آمار منتشرشده از س ـ ـ ــوی مرکز آمار
براسا 
ایران ،درحال ـ ـ ــی ۱۵۸هزار و  ۹۹۲روی ـ ـ ــداد ازدواج
و  ۴۱ه ـ ـ ــزار و  ۷۵۷رویداد طالق در به ـ ـ ــار  ۱۴۰۰به
ثبت رسیدهاس ـ ـ ــت که ای ـ ـ ــن آم ـ ـ ــار در قیاس
با آمار مش ـ ـ ــابه خ ـ ـ ــود در بهار  ۹۹خبر از رش ـ ـ ــد
23/6درصدی «ازدواج» و  16/4درصدی «طالق»
میدهد .بر اس ـ ـ ــاس آمار منتشر شده از سوی
مرکز آمار ایران طی س ـ ـ ــال  ۹۹تع ـ ـ ــداد  ۵۵۷هزار
و  ۶۴۹رویداد ازدواج و  ۱۸۴ه ـ ـ ــزار و  ۶۵۴رویداد
طالق رخ داده اس ـ ـ ــت .از این تع ـ ـ ــداد  ۱۲۸هزار و
 ۶۲۱رویداد ازدواج و  ۳۵هزار و  ۸۶۹رویداد طالق
مربوط به بهار  ۹۹است /.ایسنا

فریاد دشتها از فرونشست

مردم چهارمحال و
بختیاری درچهارمین
تجمع اعتراضی خود
خواستار اجرای عدالت
در توزیع آب شدند

عکس:
مهر

 ۴۵میلیونایرانی
 ۲دوز واکسن کرونا زدهاند

فریادبیآبیدر بامایران

آمارهای روزانه وزارتبهداشت نشان میدهد تا
دیروز بی ـ ـ ــش از  ۴۵میلی ـ ـ ــون و  ۶۵۵هزار نفر در
کش ـ ـ ــور موفق به دریافت دو دوز واکسن کرونا
ش ـ ـ ــدهاند .افزون بر این  ۵۷میلیون و  ۶۱هزار و
۶۰۶نفر نیز در این مدت دوز اول واکسن کرونا را
دریافت کردهاند .این درحالی است که  ۸۶۴هزار
و  ۹۹۲نفر نیزدوز س ـ ـ ــوم واکس ـ ـ ــن کرونا را تزریق
کردهاند .به این ترتیب مجموع واکسـ ـ ـ ـنهای
تزریق شده در کش ـ ـ ــور تا دیروز به ۱۰۳میلیون و
 ۵۸۲ه ـ ـ ــزار و  ۳۶۹دوز رسیدهاس ـ ـ ــت /.وزارت

کمبود آب شرب ،کشاورزی و صنعت ،مردم چهارمحال و بختیاری را به اعتراضی آرام واداشت
بعد از شنیده شدن صدای مردم اصفهان که آب را فریاد میزدند و بستر خشـــــــک زایندهرود را گواه میگرفتند،حاال نوبت مردم چهارمحال و بختیاری
است که آب را فریاد بزنند .بیآبی در بام ایران باورکردنی نیست  .چه کسی باورش میشود استانی که سرچشمه زایندهرود و کارون است خودش بیآب
مانده باشـــــــد .ولی این اتفاق افتاده و چهار روز اســـــــت روســـــــتاییان معترض چهارمحـــــــال و بختیاری و همـــــــه آنهایی که در این اســـــــتان حتی برای آب

بهداشت

آشامیدنیشان لنگ ماندهاند به شهرکرد آمدهاند.
مریم خباز

رکوردزنی اپلیکیشن همدم
در ثبت ازدواج

زهره حس ـ ـ ــینی ،مدیر پلتفرم همدم از استقبال
کاربران از این اپلیکیش ـ ـ ــن خبر داد و گفت :در
هفته اخیر اپلیکیشن همدم موفق شد هفت
عق ـ ـ ــد و ازدواج را در کارنامه خ ـ ـ ــودش به ثبت
برس ـ ـ ــاند و به رکورد هفتهای هفت ازدواج یا به
بیانی بهتر روزی یک ازدواج دست پیدا کند .این
آمار نسبت به ماه اول رونمایی که تنها هفتهای
یک ازدواج صورت میگرفت ،پیش ـ ـ ــرفت خوبی
را نش ـ ـ ــان میدهد .وی افزود :ب ـ ـ ــه این ترتیب با
واسطهگری و همسانگزینی اصولی اپلیکیشن
همدم در مدت زمان ی ـ ـ ــک هفته 14نفر به جمع
متاهالن پیوستند .این افراد از اهالی شهرهای
ته ـ ـ ــران ،اصفهان ،ش ـ ـ ــیراز ،دماوند ،پیش ـ ـ ــوا و
قرچک بودهاند که جوانترین آنها متولد 1376
و بزرگترین شان متولد  1354است.
اپلیکیش ـ ـ ــن هم ـ ـ ــدم ،اولین نرمافزار رس ـ ـ ــمی
همسریابی در کش ـ ـ ــور اس ـ ـ ــت که در  21تیرماه
 1400همزمان ب ـ ـ ــا س ـ ـ ــالروز ازدواج حضرت علی
و حض ـ ـ ــرت فاطمه(علیهماالس ـ ـ ــام) با حضور
رئیس مجلس رونمایی ش ـ ـ ــد .در واقع همدم،
واسطهگری را از شکل سنتی و قدیمی به شکل
یک ایده نو و اپلیکیش ـ ـ ــن که مطابق با جامعه
امروزی باشد ،تغییر دادهاست.
در ای ـ ـ ــن پلتف ـ ـ ــرم با کم ـ ـ ــک ابزاره ـ ـ ــای نوین و
یه ـ ـ ــای جدی ـ ـ ــد و براس ـ ـ ــاس عل ـ ـ ــم روز
فناور 
روانشناس ـ ـ ــی ب ـ ـ ــرای اف ـ ـ ــراد همس ـ ـ ــانگزینی
میش ـ ـ ــود تا جوان ـ ـ ــان ب ـ ـ ــا حفظ اس ـ ـ ــتقالل در
تصمیمگیریشان مناسبترین شخص را برای
ازدواج انتخاب کنند /.فارس

جامعه

گرفتاریهایی از جنس بهشتآباد و گالب

دیروز معترضان برخالف روزهای قبل که به چهارراه دولت میرفتند و دست به دامن استانداری میشدند  ،این بار مقابل امامزادگان دوخاتون شهرکرد
تجمع کردند .این مردم آب میخواســـــــتند و عدالت در توزیع آن را .آنها صدای ســـــــرزمینی بودند که هنوز تصور میشود رودهای خروشان و چشمههای
جوشان و سفرههای زیرزمینی انباشته دارد؛ آنها آمده بودند که بگویند چهارمحال و بختیاری هم مثل بقیه نقاط ایران تشنه است و چیزی نمانده تا بام
ایران که روزگاری بامی سبز و پرآب بود به کویری مرتفع تبدیل شود.

این مردم موفق شدند و صدای اعتراض آرامشان را که مطالبهای بحق بود به گوش ایران رساندند و آن دختر جوان بختیاری که با لباس محلی  ،دبهای خالی از آب در دست داشت
و رویش نوشته بود که من نماینده  300روستای تشنه هستم ،خوب به همه فهماند که چهارمحال و بختیاری آب ندارد.
اما این که چرا اســـــــتانی که روزگاری نه چندان دور در آن آنقدر برف میبارید که در برخی نقاط ســـــــقف خانهها زیر برف میرفت و مردم درون خانهها حبس میشدند ،یا استانی که
11درصد آب شیرین کشـــــــور را تامین میکرد حاال به بیآبی افتاده  ،حکایتی است پیچیده از سوءمدیریتها ،بیبرنامگیها که در ســـــــایه تغییر الگوی بارش در این استان و تداوم
خشکسالی در آن همه چیز را به هم ریخته است .در استان چهارمحال و بختیاری سالهاســـــــت که مدیریت آب به بدترین شکل ممکن انجام میشود بهطوریکه برداشت آب
از این استان و انتقال آب به استانهای همجوار به سرعت و قاطعیت پیش میرود ولی پروژههایی که به خود استان آب میرساند سالهای سال است که معطل ماندهاست.

استکی:
بیش از  ۲۰۰روستا
در چهارمحال و
بختیاری آب شرب
را با تانکر دریافت
میکنند در حالی
که برخی شهرها و
روستاها نیز فقط
آبی آلوده در اختیار
دارند

کاهش بارشها
گرچه دیروز س ـ ـ ــرما و رطوبت باالی ه ـ ـ ــوا در چهارمح ـ ـ ــال و بختیاری موجب
تشکیل مه بسیار غلیظ در این استان ش ـ ـ ــد و برخی مناطق زیر الیههای مه
مدفون شدند ولی خشکسالی در این اس ـ ـ ــتان چنان سابقهدار است که نه
این بارشها و نه این قبیل مهها کمکی به بهتر شدن اوضاع نمیکند.
طب ـ ـ ــق اطالع ـ ـ ــات اداره کل هواشناس ـ ـ ــی اس ـ ـ ــتان  ،از ابتدای س ـ ـ ــال زراعی
امسال(ابتدای مهر ) بارشها نس ـ ـ ــبت به دوره بلندمدت حدود 41درصد و
نسبت به مدت مشابه پارسال 18درصد کاهش یافته که معنای این آمارها
چیزی جز تشدید خشکسالی نیست.
این درحالی است که الگوی بارشها در چهارمحال و بختیاری نیز تغییر کرده
و عمدتا به جای برف ،باران میبارد ،در حالیکه به گفته کارشناسان تنها برف
اس ـ ـ ــت که میتواند منابع آب زیرزمینی را تغذیه کند چرا که بهعلت وضعیت

زمینشناس ـ ـ ــی منطقه ،هر چه باران ببارد ازطریق رودخانهها از استان خارج
میشود .خشکسالی  13سال است که دست از س ـ ـ ــر چهارمحال و بختیاری
برنمیدارد بهطوریکه در 10س ـ ـ ــال گذش ـ ـ ــته بیش از 90درصد مساحت این
استان با خشکسالی خفیف تا بسیار شدید دس ـ ـ ــت به گریبان بوده و لقب
دومین استان خشک کشور را بعد از کرمانشاه دریافت کردهاست.
بدیهی اس ـ ـ ــت در چنین شرایطی هر اس ـ ـ ــتانی گرفتار کمآبی و بیآبی میشود
اما فرق چهارمحالوبختیاری با سایر اس ـ ـ ــتانها این است که هنوز در ذهن
عدهای استانی پرآب و منبع الیتناهی مایه حیات تصور میشود؛ اشتباهی که
برخی مدیران و تصمیمگیران را به سمت طراحی و اجرای طر حها و پروژههایی
سوق داده که حاصل آن بلند شدن فریادهای استغاثه مردم استان از بیآبی
و بیعدالتی در توزیع آب است.

تشنگی  200روستا و معطلی یک پروژه

 ۸۲۷فضایآموزشی
در تهران ناایمن است

عبدالرضا فوالدوند ،مدیرکل آموزش و پرورش
شهر تهران با اشاره به وجود حدود  ۸۲۷فضای
آموزش ـ ـ ــی ناایمن در تهران گفت :چالش دیگر
آموزش ـ ـ ــی در تهران تراکم ب ـ ـ ــاالی دانشآموزان
است .به گفته وی ،به طور میانگین هشت نفر
دانشآموز مازاد در هر کالس هستند که نیاز به
فضای آموزش ـ ـ ــی جدید دارند .فوالدوند ادامه
داد :در مجمو ع  1493مدرس ـ ـ ــه باید در ش ـ ـ ــهر
ته ـ ـ ــران ،تخری ـ ـ ــب ،بازس ـ ـ ــازی ی ـ ـ ــا نوس ـ ـ ــازی
شوند /.آموزش و پرورش

در اعتراض چنـــــــد روز اخیر مـــــــردم چهارمحالوبختیـــــــاری که فعاالن و
دوستداران محیطزیســـــــت نیز آنها را همراهی میکردند نام یک دشت
زیاد شنیده شد :دشت خانمیرزا.
خانمیرزا اسفند سال  97با تصمیم وزارت کشور تبدیل به شهرستان
شـــــــد که با تلفیق بخش مرکزی و ارمند با مرکزیت شـــــــهر آلونی ایجاد
شد .نام خانمیرزا اما نه به ســـــــبب شهرستانشدنش بلکه به واسطه
فرونشســـــــتهای زمین در آن نامی آشناســـــــت .خانمیرزا یک دشت
است که در چهارمحالوبختیاری بیشـــــــترین میزان فرونشست زمین
را دارد و نشست زمین نیز پدیدهای اســـــــت که ارتباط مستقیم با خالی
شدن سفرههای آب زیرزمینی دارد.
این دشـــــــت آنچنان وضع وخیمی دارد که جزو دشـــــــتهای ممنوعه
بحرانی محسوب میشـــــــود و این دشـــــــتها طبق قوانین وزارت نیرو
آنهایی هستند که به سبب افت مستمر سطح ایستایی ،کسری شدید
ســـــــفرههای آب زیرزمینی ،کاهش کیفیت آب و ر خدادن فرونشســ ـ ــت
زمین دیگر قابل بهرهبرداری نیستند.
طبق اطالعاتی که هاشـــــــم فاطمی  ،کارشـــــــناس مســـــــائل آب در اختیار
ایســـــــنا قرار داده میزان متوسط افت سطح ایســـــــتایی در دشتهای
چهارمحالوبختیاری که در دو دهه گذشته ۳۰سانتیمتر در سال بوده
در چند ســـــــال اخیر به بیش از ۱۲۰سانتیمتر در ســـــــال رسیده که سهم
دشت خانمیرزا ۶۵۰ســـــــانتیمتر بوده که در رابطه با فرونشست زمین،
اتفاقی فاجعهبار قلمداد میشـــــــود .به گفته او ،میزان فرونشســـــــت در
دشت خانمیرزا نیز اکنون به حدود 120سانتیمتر در سال رسیدهاست.
البتـــــــه خانمیـــــــرزا در این فجایـــــــع تنها نیســـــــت چراکه هر  10دشــ ـ ــت
چهارمحالوبختیاری با انـــــــدک تفاوتهایی وضعی بحرانـــــــی دارند که
صدایش سال  97بلند شد .در این ســـــــال با ممنوعهشدن دشتهای
شلمزار و جونقان فارسان همه دشتهای این استان ممنوعه شدند
بهطوریکه از ســـــــه ســـــــال پیش تاکنون هیچ دشـــــــت آزادی در استان
وجود ندارد و از دشت ش ـ ـ ــهرکرد و خانمیرزا گرفته تابروجن  -فرادنبه و
دشتسفید همگی روزشان را با بحران آغاز میکنند و با بحران به پایان
میرسانند.

زمانپور:
تونل کوهرنگ
3باعث
خشکشدن
13چشمه و کمآب
شدن  33چشمه
دیگر شده است،
ضمن آن که با
اجرای این پروژه
 1800هکتار از اراضی
منطقه بیرگان نیز
زیر آب رفتهاست

با دانستن حقایق زیسـ ـ ـ ـتمحیطی در اس ـ ـ ــتان چهارمحالوبختیاری دیگر
تعجب نخواهیم کرد که چرا مردم معترض ،بس ـ ـ ــاط ش ـ ـ ــکوه و گله خود را به
خیابان آورده و سفره دلشان را در قالب تجمعی اعتراضی پهن کردهاند.
این اس ـ ـ ــتان به معنی واقعی تشنه اس ـ ـ ــت و کاسـ ـ ـ ـهاش چنان از آب خالی
است که دیگر نمیتواند به بقیه اس ـ ـ ــتانها آب برساند ،حتی اگر این استان
جایی همچون اصفهان باش ـ ـ ــد که مردمش از زایندهرود خشکیده به ستوه
آمدهاند.
احمد راس ـ ـ ــتینه ،نماینده مردم شهرکرد،بن و س ـ ـ ــامان در مجلس شورای
اسالمی نیز چندی قبل همین را گفته بود که «ما مخالف انتقال آب نیستیم
بلکه ما اصال آبی برای انتقال نداریم».
روز گذش ـ ـ ــته نی ـ ـ ــز که فری ـ ـ ــدون اس ـ ـ ــتکی ،رئی ـ ـ ــس کمیته صیان ـ ـ ــت از آب
چهارمحالوبختی ـ ـ ــاری در جم ـ ـ ــع تجمعکنندگان ،همصدا با آنها خواس ـ ــــتار
اجرای عدالت در توزیع آب بود و میگفت کوتاهی برخی مس ـ ـ ــؤوالن س ـ ـ ــبب
تشنهماندن روستاهای استان شدهاست از بیش  ۲۰۰روستایی حرف زد که
آب با تانکر به آنها میرسد درحالیکه برخی ش ـ ـ ــهرها و روستاها نیز فقط آبی
آلوده در اختیار دارند.
این وضعیت حتی صدای امیرقلی جعفری ،رئی ـ ـ ــس کمیته آب مجلس را نیز
درآورده ؛ کسی که در سومین روز اعتراض مردم استان به میان اهالی بروجن
رفت و توضیح داد حتی به شهرکهای صنعتی نیز با تانکر آبرسانی میشود.
او معتقد است برای توسعه استان چهارمحالوبختیاری برنامه وجود ندارد،
همانگونه که مشکالت آبشرب این استان نیز از بیبرنامگی برای توسعه
نشات میگیرد و در نتیجه 450هزار نفر مشکل آب آشامیدنی دارند.
البته سالیان درازی است که بناس ـ ـ ــت اجرای یک پروژه به این وضع غمانگیز
پایان بدهد ک ـ ـ ــه آن نیز مث ـ ـ ــل بس ـ ـ ــیاری از پروژهها در کش ـ ـ ــورمان معطل

ماندهاس ـ ـ ــت .نام این پروژه به اغما رفته « پروژه آبرسانی بن ـ بروجن » است
که از سال  86در دستور کار قرار گرفته تا از طریق آبهای سطحی ،آب شرب
مردم چهارمحال و بختیاری را تامین کن ـ ـ ــد .کلنگ این پروژه را دولت دهم به
زمین زد اما دولتهای قبل از آن نی ـ ـ ــز اجرای این پروژه را مصوب کردهبودند،
به همین علت مردم این استان حسابی به اتمام این پروژه چشم دارند.
در چهار روز اخیر نی ـ ـ ــز که مردم چهارمحال و بختی ـ ـ ــاری در خیابانها مطالبه
آب کردهان ـ ـ ــد یکی از اصلیترین خواستههایش ـ ـ ــان تکمیل پروژه آبرس ـ ـ ــانی
بن-بروجن بودهاس ـ ـ ــت ،بهویژه آن که این پروژه بیش از 70درصد پیشرفت
فیزیکی دارد ولی همچنان بالتکلیف ماندهاست.
برای شروع آبرسانی از طریق این خط انتقال فقط هشت کیلومتر دیگر باید
کار شود اما به دالیل مختلف این کار جلو نمیرود .به نقل از فردوس کریمی،
مدیرعامل آب منطقـ ـ ـ ـهای چهارمحال و بختیاری در اج ـ ـ ــرای این پروژه چند
مشکل اساسی وجود دارد که اولین و مهمترین مشکل آن بحث قرارگیری
آبگیر در نقطهای مشترک بین استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
اس ـ ـ ــت که تعداد زیادی معارض مانع کار میش ـ ـ ــوند و اختالل ایجاد میکنند
حتی با آتشزدن خودروی پیمانکار.
ظاهرا وضع به درجهای از حساس ـ ـ ــیت رس ـ ـ ــیده که نمایندگان چهارمحال و
بختیاری در مجلس شورای اس ـ ـ ــامی به دنبال پیگیری تامین امنیت محل
آبگیر پروژه آبرس ـ ـ ــانی بن ـ بروجن از طریق وزارت نیرو و ش ـ ـ ــورای امنیت ملی
هستند که اگر به سرانجام برس ـ ـ ــد به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای،
پروژه ظرف شش ماه تکمیل و بهرهبرداری میشود.
ش ـ ـ ــش ماهی که او تعیین کرده اسفند امس ـ ـ ــال به پایان میرسد و حاال باید
دید آیا این پروژه که پایش به شورای امنیت ملی هم کشیده شده و در صدر
مطالبات مردم استان قرار دارد ،طبق وعده به سرانجام میرسد یا خیر.

البهالی پالکاردهایی که معترضان چهارمحال و بختیاری در روزهای اخیر
حمل میکردند یک پالکارد و یک شـــــــعار از همه بیشتر به چشم میآید:
«اینجا چهارمحاله /بردن آب محاله».
معنای این جمله برای مردم استان کامال روشن است ولی برای کسانی
که از اتفاقات این اس ـ ـ ــتان درحوزه آب بیخبرند باید گفت منظور مردم،
تونلهای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به ســـــــایر استانهاست.
در واقع تونلهای بهشتآباد ،گالب 2و کوهرنگ .3
هدف از ســـــــاخت تونل بهشتآباد ،انتقال آب از اســـــــتان چهارمحال و
بختیاری به فـــــــات مرکزی ایران و در اصل ،اســـــــتانهای اصفهان ،یزد و
کرمان اس ـ ـ ــت؛تونلی که ته ماندههای آب در بام ایران را میمکد و به این
سه استان میرساند؛ ساالنه حدود 600میلیون مترمکعب.
طرح ایجاد این تونل 10سال پیش در ش ـ ـ ــورای عالی آب تصویب شد در
حالی که مسؤوالن و نمایندگان استان اصفهان بهشدت پیگیر «شدن»
بودند و سازمان حفاظتمحیطزیســـــــت ،مرکز پژوهشهای مجلس و
سازمان مدیریتمنابعآب ایران بهشدت پیگیر «نشدن» که در نتیجه
زور اصفهانیها بر این ســـــــه ســـــــازمان و مرکز چربید و تونل بهشت آباد
مجوز گرفت.
گرچه علیرضا ورناصری ،عضو کمیســـــــیون انرژی مجلس میگوید دیگر
چیزی به اســـــــم تونل انتقال آب بهشـــــــتآباد نداریم و احمد راستینه از
نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلـــــــس تاکید میکند این
پروژه دیگر در اســـــــتان اجرایی نخواهدشـــــــد اما مـــــــردم بومی و فعاالن
محیطزیست که چشمشان حســـــــابی از این تونل انتقال آب ترسیده،
همچنان به پروژه بهشتآباد میتوپند.
غیر از بهشتآباد  ،تونل انتقال آب «گالب» هم دغدغه ساکنان بامایران
اســـــــت .این تونل در دهه  80برای تامین آب کاشان طراحی شد و بنا بود
تا آن نیز همچون بهشـــــــتآباد ،آب را به فالت مرکزی ایران منتقل کند؛
پروژهای که چـــــــه دیروز و چه امروز ســـــــبب نگرانی مـــــــردم چهارمحال و
بختیاری است چرا که باور مردم براین اس ـ ـ ــت که این طرح انتقال آب به
نام تامین آبشرب اســـــــتانهای همجوار طر حریزی شده ولی عاقبت
به کام صنعت ریخته خواهدشد آن هم در شـــــــرایطی که بخش بزرگی از
مردم چهارمحال و بختیاری آب برای نوشیدن ،کشاورزی و فعالیتهای
صنعتی ندارند.
و اما پروژه ســـــــوم که خار چشـــــــم چهارمحال و بختیاری هاست ،تونل
موسوم به کوهرنگ  3اســـــــت که ناســـــــازگاریهایش با محیطزیست
و فشـــــــارش بر مردم محلی آشکار شدهاســـــــت .دو هفته قبل مرتضی
زمانپور ،فرمانـــــــدار کوهرنگ در دیدار با وزیر نیـــــــرو اعالم کرد این تونل
باعث خشکشدن  13چشمه و کمآب شـــــــدن  33چشمه دیگر شده
است ،ضمن آن که با اجرای این پروژه  1800هکتار از اراضی منطقه بیرگان
نیز زیر آب رفته و مردم  9روستا همچنان در بالتکیلفی به سر میبرند.
آنچه صدای مردم چهارمحـــــــال و بختیاری را بلند کـــــــرده و لقب« بحق»
را شایســـــــته اعتراضات آرام و مســـــــالمتآمیز آنها کرده ،همین مسائل
است که گرچه بغرنج به نظر میرسند ولی با تدبیر و مدیریت دلسوزانه
میتوان از پیامدهای منفی آن بر مردم کاست.

