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شهرنوشت

هشتگ »همدان تنها نیست« این 
روزها فراوان در فضای مجازی استفاده 
می شود. اما این هشتگ تنها بدین معنا 
تفسیر نمی شود که سایر مردم کشور هم 
با همدانی ها همدردند »که این روزها با 
کمبود شدید آب شرب دست و پنجه 
نرم می کنند« بلکه این هشتگ چنین 
نیز معنا یافته است که؛ به زودی سایر 
استان های کشور هم با این مشکل به 
صورت جدی درگیر خواهند شد و این 
موضوع از بحرانی مقطعی و محلی به 
بحرانی کشوری و فراگیر تبدیل خواهد 
شد. موضوعی که رئیس سازمان محیط 
زیست کشور تلویحا به آن اشاره کرد و 
گفت که تامین آب شــرب در شرایط 
فعلی آبی کشور حتی مقدم بر تامین 

حق آبه های محیط زیستی است.
تابســتان دو ســال پیش بود که 
خوزستان با کمبود آب شدید مواجه 
شد. محصوالت کشــاورزی خشک، 
دام های تشنه تلف و حتی آب آشامیدنی 
از کولرهای گازی تامین شــد. مردم 
خشمگین برآشــفتند و اعتراضات به 
درگیری هایی هم منجر شــد. اتفاقی 
کــه در روزهای اخیر، همــدان هم به 
شکل دیگری آن را تجربه می کند. با این 
تفاوت که اغلب همدانی ها کولرگازی 
برای تامین آب اشــامیدنی از رطوبت 

هوا هم ندارند.

حتی وعده ها هم
 کمرنگ شده است

 عجالتــا این روزها مــردم همدان 
به شــکلی ناخوشــایند با کمبود آب 
درگیرند. 29 مرداد ماه در حالی که بیش 
از 12 روز از قطعی آب شهرکرد به دلیل 

سیل وگل آلود شــدن آب سرچشمه 
می گذشت، خبر رسید در شهر همدان 
هم آب چند روزی است سهمیه بندی 
شده اســت. این بار با این تفاوت که با 
گذشت حدود 10 روز حتی مسئوالن 

هم دیگر وعده چندانی نمی دهند.
پیشتر پس از بروز مشکل در وضعیت 
آب آشامیدنی شــهرکرد، دولت اعالم 
کرده بود که وضعیت را دو روزه پایدار 
خواهد کرد. دو هفته طول کشــید تا 
آب گل آلود کوهرنگ کمی بهتر و آب 
شهرکرد دوباره وصل شــود. وعده ای 
که مسئوالن در خصوص همدان حتی 
از گفتنش هم ابا دارند. چرا که می دانند، 
یافتن راهــکار برای رفــع کمبود آب 
شــرب در همدانی که به دلیل خشک 
 شدن سد اکباتان رخ داده است، گویی 
نیست که به همین راحتی در این میدان 

نواخته شود.
خشک شدن سد اکباتان در حالی 
است که سال گذشته در همین ماه که 
دریاچه این سد در آستانه خشک شدن 
قرار گرفته بود، فرماندار همدان گفته بود 
در کنار کاهش چشمگیر نزوالت جوی، 
نبود برنامه ریزی مناسب و بلندمدت، 
عطش توسعه، حفر چاه های غیرمجاز، 
برداشت های بی رویه، عدم اصالح الگوی 
کشت در اراضی کشاورزی و روش های 
سنتی آبیاری از دالیل افت قابل توجه 
منابع آب های زیرزمینی در این منطقه 

است.
هشدارها در مورد کاهش شدید آب 
دریاچه سد اکباتان از خرداد امسال نیز 
بارها مطرح شده بود، از جمله شرکت 
آب منطقه ای استان همدان بهار امسال 
از کاهش 1۵ میلیون متر مکعبی ذخیره 

سدهای استان همدان خبر داده بود.
محمدعلــی محمــدی، فرماندار 
همدان، دوشنبه ۳1 مرداد، اعالم کرد 
که عالوه بر آب رسانی با تانکر به مردم 

همدان، دولت در نظر دارد شــماری از 
چاه های کشاورزی منطقه را برای تأمین 
اضطراری آب آشــامیدنی اجاره کند. 
در حال حاضر تنها اقدام برای کنترل 
بحران آب در همدان عالوه بر آب رسانی 
با تانکرهای ســیار به هفتاد نقطه در 
همدان، اعالم جــدول قطع چندین  
ساعته آب در محله های گوناگون طی 

هفته های پیِش روست.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای 
همدان طرح انتقال آب از ســد تالوار 
را یکی دیگر از طرح های آب رســانی 
اضطراری به همدان اعــالم کرده، اما 
درباره زمان بندی نتیجه این طرح گفته 
»بعید است تا زودتر از سه هفته دیگر به 

نتیجه برسد«.
این اظهــارات در حالی اســت که 
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور 
تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب 
کشور گفته بود: »حجم ذخیره آب سد 
اکباتان همدان به حدود یک میلیون 
متر مکعب رسیده است و پیش بینی 
می شود این سد در پایان هفته نخست 
شــهریور ماه خشــک و از مدار خارج 

شود«.
او تأکید کرد که اکنون »ورودی سد 
اکباتان صفر است« در حالی که »اکنون 
۴۵0 لیتر در ثانیه آب از این سد برداشت 

و از طریق تصفیه خانه اکباتان وارد شبکه 
آب رسانی شهر همدان می شود«.

دیــروز علیرضا قاســمی فــرزاد، 
اســتاندار همدان نیز گفــت: »تا 20 
شهریور بخشی از مشکل آب همدان 
حل می شود و ســاعات قطعی آب به 
حداقل می رسد«. این در حالی است که 
علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، 
پیشــتر گفته بود در طرح آب رسانی 
همدان 1۷ سال تأخیر صورت گرفته و 
این طرح طی این مدت تنها ۴0 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

عذرخواهی بابت بی تدبیری
در حالــی بی آبی در همــدان وارد 
دهمین روز خود شد که دیروز شورای 
شهر همدان برای بی تدبیری در زمینه 
تامین آب از شهروندان عذرخواهی کرد. 
همچنین استانداری تهران هم اعالم 
کرد که برای تامین آب بیمارستان های 
همدان 100 تانکر آب رسانی فرستاده 
است. این اقدام در حالی صورت گرفت 
که ویدیویی از پزشکان بخش جراحی 
بیمارســتانی در همــدان در فضای 
مجازی دست به دســت شد که نشان 
می داد که جراحان برای شستشــوی 
دست هایشــان قبل از عمل با مشکل 
مواجه اند و با یک لیوان دستشــان آب 

را می شویند!
از سوی دیگر گزارش هایی از کمبود 
آب آشامیدنی هم واکنش های فراوانی 
در پی داشــت. روزنامه فرهیختگان 
گزارش داد: »در همدان آب معدنی هم 
نیست و اگر باشــد، هر بطری ۳۵ هزار 
تومان است!«. در این گزارش به این نیز 
اشاره شده که در همدان مردم برای رفع 
تشنگی، دنبال نوشابه اند که قیمتش به 

۵۵ هزار تومان رسیده  است.
در کنار این اخبار برخی از گزارش ها 
از نارضایتی مــردم همــدان از عدم 

پای بندی دولت به جدول زمان بندی 
مدیریت آب خبر دادند.

خبرگزاری ایســنا گزارش داد در 
حالی که پس از پیگیری مردم همدان 
ســرانجام یک برنامه زمان بندی برای 
قطع آب این شهر اعالم شد، اما اظهارات 
مردم حاکی است که مسئوالن حتی به 

این برنامه خود نیز پای بند نیست.
یک زن کارمند در همدان گفت: »در 
طول 2۴ ساعت شبانه روز، نیم ساعت 
آب هم در خانه نمی بینم«. او در ادامه 
گفت که پس از وصل شدن جریان آب، 
فشار به شدت کم است و قابل استفاده 
نیست چرا که آلوده است. این شهروند 
همدانی همچنین گفت که وضعیت 
کنونی به افزایش هزینه های نگهداری 
آب نیز منجر شده اســت زیرا مردم به 
دنبال خرید منبع برای آب هستند و به 
دنبال آن باید پمپ آب هم بخرند چرا که 
فشار آب خیلی کم است: »همچنین با 
توجه به وضعیــت آلودگی آب، هزینه 
خرید تصفیه آب نیز به خانوارها تحمیل 

شده است«.

مشکالت آبی در سایر نقاط کشور
در حالــی که ایــن روزهــا مردم 
استان های دیگری از جمله کهگیلویه 
و بویراحمد هم با مشکل شدید بی آبی 
مواجه هستند، فرماندار قزوین درباره 
بحران بی آبــی در این اســتان گفت: 
»مشکل اصلی الموت غربی آب است.«

در اســتان اردبیــل نیــز خیاط 
رســتمی، معاون برنامه ریزی شرکت 
آب منطقه ای این استان گفت: »نصف 
حجم ذخیره آب در ســدهای استان 

اردبیل خالی است«.
او گفت: »ذخیره پشــت سدهای 
استان در حال حاضر 200 میلیون متر 
مکعب است در حالی که حجم واقعی 

این سدها ۴00 متر مکعب است.«

در خراســان رضوی نیز حســین 
اســماعیلیان، مدیرعامــل شــرکت 
آب وفاضالب مشهد اعالم کرد: »بیشتر 
نگرانی دست اندرکاران حوزه آب، سال 
آبی جدید است که با روند بارندگی های 
دوره ای و ساالنه، بیم آن می رود وضعیت 

بحرانی دشت مشهد تشدید شود«.
در استان خوزستان هم سرپرست 
مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان 
کرخه بــا بیان اینکه 19 هــزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این شهرســتان 
تابستان امسال به دلیل تأمین نشدن 
آب، زیر کشت نرفت گفت: »کشاورزان 
این منطقــه بابت زیر کشــت نرفتن 
زمین هــای خود متحمل خســارت 
سنگین شدند«. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور گفت: »تامین آب 
شرب با رعایت مسائل محیط زیستی 

اولویت نخست کشور است«.
علی سالجقه در حاشیه آغاز عملیات 
فاز سوم ساماندهی فاضالب بندرعباس 
افزود: »شرایط تغییرات اقلیمی جهان 
و کشور شرایط حادی را برای ما ایجاد 
کرده است و با توجه به اینکه کشور ما نیز 
در شرایط خاصی دارد باید با زیست بوم 
و اکوسیستم با مدارا رفتار کنیم«. وی 
با بیان اینکه تامین آب شرب کشور با 
توجه به شــرایط خاص کشور اولویت 
نخست و یک ضرورت است، اظهار کرد: 
»مسائل مربوط به کشاوری و صنعت در 

اولویت های بعدی قرار دارند«.
ســالجقه با بیــان اینکــه البته 
دستگاه های اجرایی پذیرفته اند پس 
از تامین آب شرب، تامین حق آبه های 
محیط زیستی را به عنوان اولویت دوم 
قرار دهند، اضافه کــرد: »اکنون باید از 
ظرفیت های آبی کشور استفاده کنیم، 
اما باید مسائل محیط زیستی نیز در این 

موضوع رعایت شود«.
رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست کشور خاطرنشان کرد: »ایجاد 
هرگونه خط انتقال آب قباًل در شورای 
عالی امنیت ملی کشور مطرح شده است 
و حتما باید مجوزهای محیط زیستی را 
کسب کند و تعهدات محیط زیستی نیز 

اجرا شود«.
به نظر می رسد تنش آبی در روزهای 
آتی و در نهایت ســال های بعد شرایط 
بغرنجی را از خود بــه نمایش خواهد 
گذاشت. تنشــی که از تامین حق آبه 
محیط زیســتی حال به شــهروندان 
رسیده اســت. ماجرایی تلخ که به نظر 
می رسد آنچه بیشتر در آن نمود دارد، 
بی تدبیــری و بی برنامگی دولتمردان 

است.

29 مرداد ماه در حالی که 
بیش از 12 روز از قطعی آب 

شهرکرد به دلیل سیل 
وگل آلود شدن آب سرچشمه 

می گذشت، خبر رسید در 
شهر همدان هم آب چند 
روزی است سهمیه بندی 

شده است. مشکلی که پس از 
10 روز هنوز باقی است

در مشکل تامین آب شرب در 
همدان، مسئوالن به خوبی 

می دانند یافتن راهکار برای 
رفع این کمبود که ناشی از 
خشک  شدن سد اکباتان 

است، به راحتی امکان پذیر 
نیست و حتی از بذل 

وعده   های همیشگی هم 
چون گذشته ابا دارند
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تغییرات گسترده
در ترکیب شهرداری تهران

ســخنگوی شــهرداری 
تهران با اشاره به خبر انتصاب 
سرپرست شرکت بهره برداری 
مترو، از آغــاز برخی تغییر و 
تحوالت در آستانه یکسالگی 
شهرداری تهران خبر داد.  به گزارش ایسنا، عبدالمطهر 
محمدخانی افزود: یکی از تدابیر شهردار تهران صدور 
احکام یکساله برای همه معاونین، روسای سازمان ها 
و شهرداران مناطق بود تا تمدید آن منوط به ارزیابی و 
بررسی جدی عملکرد آن ها، میزان موفقیت در تحقق 
اهداف مدیریت شهری، مطالبات مردم و حل مشکالت 
شهر باشد. محمدخانی تاکید کرد: به همین دلیل از 
همان روزهای ابتدایی، ارزیابی مدیران، ســنجش و 
پایش برنامه ها و همچنین میزان رضایت مردم از حوزه 
عملکرد از بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

    
آمریکا یک محدودیت را

برای دانشجویان ایرانی لغو کرد
بنا بر اطالعیه روز پنجشنبه 
اداره کنتــرل دارایی هــای 
خارجــی وزارت خزانه داری 
آمریکا )اوفک(، شــرکت ها و 
موسسه های آموزشی، از جمله 
دانشگاه های آمریکا، تا اول سپتامبر سال 202۳ میالدی 
مجاز خواهند بود نرم افزار و محتــوای آموزش آنالین 
مورد نیاز برای فارغ التحصیلی در رشته هایی نظیر علوم 
اجتماعی و انسانی، حقوق، و مدیریت اداری را در اختیار 
دانشجویان ایرانی، فارغ از این که در ایران زندگی می کنند 
یا خارج از ایران، قرار دهند. در این اطالعیه تاکید شده 
مجوز مذکور، افراد شاغل در دولت جمهوری اسالمی یا 
ایرانیانی را که امالک یا دارایی شان به دلیل تحریم های 

آمریکا مسدود شده است، در بر نخواهد گرفت.
    

نوزاد 3 ماهه رها شده در میان 
شمشادهای جنت آباد تهران

مردم نوزاد ۳ ماهه ای را که میان شمشادهای یک 
فضای سبز در محله جنت آباد رها شده بود، پیدا کردند 
و از مرگ نجات دادند. روز چهارشنبه ساعت 19 ماموران 
پلیس پس از حضور در صحنه با نوزاد پسر ۳ ماهه ای 
مواجه شــدند که داخل یک کیف ورزشی آبی رنگ 
در میان شمشــادهای منطقه فضای سبز رها شده و 
از شدت گرســنگی در حال گریه کردن بود. با دستور 
مرجع قضایی نوزاد رها شده به اداره بهزیستی منتقل 
و کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی عامالن این 

حادثه وارد عمل شدند.
    

آتش سوزی ۱۰ هکتاری
در جنگل های سوزنی برگ گیالن

مدیرکل مدیریت بحران 
گیالن، با اشاره به وقوع حریق 
10 هکتاری در شــفت و یک 
هکتاری در رشت، گفت: این 
حریق ها در طرح جنگل دست 
کاشت سوزنی برگ و ســطحی بوده است. به گزارش 
ایسنا، امیر مرادی اظهار کرد: از ساعت 1۳ روز گذشته، 
۳ شهریور شــاهد وقوع حریق در طرح جنگل دست 
کاشت سوزنی برگ و طرح زراعت چوب در حال بهره 
برداری منطقه خرفکل شهرستان شفت بودیم. وی 
حریق مذکور را سطحی و به مساحت تقریبی 10 هکتار 
دانست و افزود: هم اکنون حریق مهار شده و تالش برای 

اطفای کامل ادامه دارد.
    

تصادف خونین در کرمان
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از واژگونی یک دستگاه پژو ۴0۵ و حادثه دیدن 1۵ اتباع 
افغانی در محور فهرج-زاهدان خبر داد. محمد امیرخانی 

افزود: 10 نفر در این حادثه مصدوم و ۵ نفر فوت کردند.
    

طوفان و گردوخاک، 
سیستان و کرمان را دربرگرفت

در روزهای اخیر بادوزش 
بــاد شــدید و برخاســتن 
گــرد و خــاک مشــکالت 
فراوانــی را در اســتان های 
سیستان و بلوچستان و کرمان 
ایجاد کرد. به گزارش ایرنا محسن حیدری، مدیرکل 
هواشناسی سیستان و بلوچســتان اظهارداشت: در 
روزهای آینده همچنان وزش بادهــای 120 روزه در 
شهرهای پنجگانه شمال سیستان و بلوچستان ادامه 
خواهد داشت و دید افقی را به شدت کاهش می دهد. 
همچنین حمیده حبیبــی، رییس مرکز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی کرمان نیز گفت: طبق پیش بینی ها 
تا شنبه )امروز( وزش باد و گرد و خاک بیشتر مناطق 

کرمان را نیز در برخواهد گرفت.

از گوشه و کنار 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: امسال هیچ کس 
متقاضی رشته جراحی قلب در کشور نشده و در کل کشور 
فقط دو فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم. در رشته های 
بســیار ضروری جراح نداریم و با شــرایط موجود مجبور 
می شویم با عقب گرد ۴0 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین 

پزشک وارد کنیم.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در برخی رشته های 
پزشــکی داوطلبی وجود ندارد، گفت: باید این وضعیت را 
بررسی کنیم تا در آینده نزدیک خدایی نکرده نیازمند اعزام 

بیمار به خارج یا وارد کردن پزشک به کشور نشویم.
محمد رئیس زاده در مراســم بزرگداشت روز پزشک، 
گفت: به لطف خدا جامعه پزشــکی ما در این ۴۳ سال در 
مسیر رشد، ترقی و تعالی سرفراز بوده  است. همگان اذعان 
دارند که ما در حــوزه آموزش و ارایه خدمــات درمانی به 

خودکفایی رسیده ایم.
وی افزود: نباید از یاد برد که حتی تا دهه ۷0 حدود ۴000 
پزشک خارجی در  کشور فعالیت می کردند. در حال حاضر 

نسبت پزشک در مقایسه با قبل از انقالب تقریبا 12.۵ برابر 
شده و سرانه پزشک ما نسبت به جمعیت تقریبا ۵.۵ برابر 
شده است. از 1۳ دانشکده پزشکی به ۶۷ دانشکده پزشکی 
رسیدیم و هرکجا که استانداردهای جامعه پزشکی اجازه 
می داد، حوزه بهداشــت و درمان بــه افزایش ظرفیت ها و 

پرورش نیروها پرداخت.
رییس زاده ادامه داد: زیربنای طب و حکیم بودن و طبیب 
بودن، بحث آموزش اســت. بحث آموزش بسیار زیربنایی 
و تخصصی اســت و انتظــار دارم که مســووالن و مراجع 
تصمیم گیر کشــور، صاحب نظری کارشناسان بهداشت 
و درمان را در حوزه آموزش به رســمیت شناخته و در هر 
تصمیمی که می خواهند اتخاذ کنند از این صاحب نظران 
مشــورت بگیرند. در بحث های آموزشــی نباید بر اساس 

احساسات و حتی نیازهای زودگذر تصمیم گرفت.
رییس زاده گفت: موضوع دیگر این اســت که اکنون در 
کشورمان دو مقوله متفاوت داریم؛ یکی رشد علم و فناوری 
و ارائه تکنیک های درمانی که مربوط به اساتید، دانشجویان 

و دانشگاه هاست و دومین مقوله هم مربوط به ارائه خدمات 
و زیرساخت های اقتصاد سالمت، بیمه ها، خدمات درمانی 
و فضای بازار و صنعت سالمت است. در موضوع اول بسیار 
پیشــرفت داشــتیم، اما در مقوله دوم کمبودها و نواقصی 

داریم.
وی گفت: اشتباهی که در کشور رخ می دهد، این است 
که این دو حوزه را با هم ادغام کرده و نارسایی های آن را بر سر 
جامعه پزشکی آوار می کنند. باید توجه کرد که رفع نواقص، 
راهی جز اجرای قوانین باالدســتی ندارد. تمام حرف ما در 
جامعه پزشکی این است که اگر قوانین باالدستی به درستی 

و به موقع اجرا شوند، بسیاری از نواقص رفع می شود.

در برخی رشته های پزشکی روی مرز هشداریم
رئیس زاده با بیان اینکه قسمت عمده ای از این نواقص 
ارتباطی به جامعه پزشکی ندارد، گفت: حتما با همت بزرگ 
جامعه پزشکی و درایت و حمایت مسئوالن، افق های باالتر 
پیش روی ما است. باید توجه کرد که در برخی رشته های 

پزشکی روی مرز هشداریم. چند روز گذشته جلسه طراحی 
سواالت بُرد تخصصی بود و در رشته جراحی اطفال 10 تا 11 
نفر از اعضای هیات بُرد این رشته که از پیشکسوتان پزشکی 
هستند، 100 سوال بُرد را تنها برای دو نفر فارغ التحصیل 
امسال طراحی کردند. بنابراین در برخی رشته های پزشکی 
داوطلبی وجود ندارد. این نگرانی هســت که در سال های 

آینده در این رشته ها فارغ التحصیلی نداشته باشیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: باید ارزیابی شود که 
چرا در رشته هایی که به شدت مورد نیاز جامعه و کشور است، 
وضع به اینجا رسید. باید بررسی کنیم که چه باید بکنیم تا 
در آینده نزدیک خدایی نکرده نیازمند اعزام بیمار به خارج 
یا وارد کردن پزشک مجدد مانند دهه های ۵0 و ۶0 نشویم. 

این بزرگترین نگرانی ما در جامعه پزشکی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی:

 امسال در کشور هیچ کس متقاضی رشته جراحی قلب نیست

خبر

مشکل آب شرب همدان پس از 10  روز همچنان ادامه دارد 

وعدههایکمرنگوعذرخواهیبابتبیتدبیری


