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شهرنوشت

اگرچــه روســتاییان بــه ویژه 
کشاورزان سال هاست با آن دست و 
پنجه نرم می کنند و فریادهایشــان 
جســته و گریخته در میان اخبار ریز 
درشت گم شده است، اما وقتی ماجرا 
به شــهرهای بزرگ کشیده می شود 
دیگر ماجرا به این سادگی نیست. راه 
دوری نروید ماجرا مربوط به آب است. 
آبی کــه همــواره در تاریخ عامل 
اصلی ظهور یا انقراض تمدن ها بوده 
اســت. آبی که به مــدد تکنولوژی و 
سیستم های عظیم انتقال آب، اکنون 
هزاران کیلومتــر را طی می کند تا به 
راحتی با بازکردن شیر آب به دست 

شهروندان برسد.
واقعیت ماجرا این است که هرچه 
در این ســال ها در مورد امکان بروز 
بحران آب و خشکسالی هشدار داده 
شد، کمتر گوشی شنوا بود. دلیل نیز 
ساده است. »قدر عافیت کسی داند 
که به مصیبتی گرفتــار آید.« پس تا 
زمانی که مردم، بی آبی را با گوشت و 
پوست خود لمس نکرده باشند، درکی 
از بحران آب، کم آبــی و بعضا بی آبی 

نخواهند داشت. 
یک واقعیت تلخ این اســت که نه 
فقط ما بلکه سراســر جهان با بحران 
آب روبه رو است و آسیا و اروپا و آفریقا 

و آمریکا هم نمی شناسد.
شــاهد آن هم وضعیــت وخیم 
خشکســالی در شــهرهای مدرن 
اروپایی است. دســت قهار طبیعت 
باز هم به ما یادآوری می کند که انسان 
هر چقدر مــدرن هم باشــد در برابر 

بحران های طبیعی ناتوان است. 
توســعه شهرنشــینی و نابودی 
عرصه های طبیعی، مصرف بی رویه 
آب در کنار تغییرات اقلیمی که از قضا 
هر دو را انســان رقم زده، کانون های 
جمعیتی را در بسیاری از نقاط جهان 
از جمله ایران با مشکالت بسیار مواجه 
کرده است. به جرات می توان گفت، 
بحران آب از مرحله هشدار عبور کرده 
است و تبعات آن آنقدر شدید خواهد 
بود که کارشناســان محیط زیست و 
متخصصان آب، جرات تصور آن را هم 

به مخیله شان راه نمی دهند.

از هر چهار شهر، یک شهر
در وضعیت »هشدار کمبود آب«

ســال 2014 درمورد 500 شهر 
بزرگ دنیا بررســی ای انجام شد که 
به پیش بینی خوفناکی رســید؛ در 
آینده از هر چهار شــهر، یک شهر در 
وضعیت »هشــدار کمبود آب« قرار 

خواهد گرفت. 
در این میان به نظر می رســد ما 
با سرعت بیشــتری به سمت تحقق 
این پیشگویی در حرکتیم. جایی که 
بحران آب ابتدا در شــهرکرد در بام 
ایران و سرزمین آبها خودنمایی کرد و 
حاال در همدان قدرت نمایی می کند.

البته باید به این نکته اشــاره کرد 
که اگرچه آنچه در شــهرکرد رخ داد 
به گفته مسئوالن حاصل گل آلودگی 
آب در چشمه کوهرنگ بود که عمال 
تصفیه آب را غیرممکن کرده بود؛ اما 
اینکه شهری مثل شهرکرد در استان 
چهارمحال و بختیاری که به سرزمین 
آب ها معروف است با بحران آب ناچار 
به تامین آب از طریق لوله های انتقال 
آب است، زنگ هشداری جدی را برای 

سایر شهرها به صدا درآورده است. 

آنچه امروز در همدان نیز رخ داده 
اســت ناتوانی در تامین آب یک شهر 
به عنوان مرکز یک اســتان، اســت. 
کاهش شدید آب سد اکباتان از 1100 
لیتر به کمتر از 400 لیتر، مشکالت 
بســیاری را برای اهالی شهر همدان 
به وجود آورده است. جالب اینکه راه 
حل مســئوالن در همدان نیز مانند 
شهرکرد انتقال آب از جایی دیگر به 

این شهر است.
واقعیت تلخ در این میان این است 
که صدا پای بحــران آب خیلی وقت 
است به گوش می رســد و نیازی به 
مقایسه آمار 10 سال پیش نیست. با 
یک مقایسه کوچک بین سال گذشته 
و امسال، می توان دریافت که شرایط 

به خوبی پیش نمی رود.
براســاس آخرین آمار اعالم شده 
توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب 
)4 شــهریورماه( از ابتدای سال آبی 
تا ســی ویکم مردادمــاه، ارتفاع کل 
ریزش های جوی کشور معادل 201.۹ 
میلی متر اســت. این مقدار بارندگی 
نســبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت 1۸ درصد کاهش و نسبت 

به دوره مشابه ســال آبی گذشته 2۹ 
درصد افزایش نشان می دهد.

حجم فعلی آب موجود در مخازن 
20.۹۶ میلیــارد مترمکعب اســت 
که در سال گذشــته 21.21 میلیارد 
مترمکعب بوده و کاهش یک درصدی 

را ثبت کرده است. 
براســاس این گزارش، موجودی 
مخزن 1۹ ســد در کشــور کاهش 
داشــته که از این بین می تــوان به 
کاهش ۳4 درصدی حجم »سد 15 
خرداد« در حوضه قمرود، کاهش 55 
درصدی حجم سدهای چاه نیمه در 
استان سیستان وبلوچستان و کاهش 
1۶ درصدی حجم مجموع سدهای 

پنج گانه تهران اشاره کرد.

تبعات»توجیه بحران«
 به جای »مدیریت بحران«

در این میان، آنچــه اهمیت دارد 
این است که باید به یاد داشته باشیم، 
بحرانی کــه اکنون با آن دســت به 
گریبانیم و براساس آمار و اطالعات، 
روزهایی ســخت تر را پیش چشم ما 
قرار می دهند، تنها در ســایه کاهش 

نزوالت جوی و تغییــرات اقلیمی به 
وجود نیامده اســت. واقع بینانه این 
است که مســئوالن در هر دولتی که 
ســرکار می آید، »توجیه بحران« را 
به جای »مدیریت بحران« در دستور 
کار قرار می دهند و عامل مشــکالت 
را به کم کاری دولت های قبل حواله 
می کنند. بحران آب داســتان امروز 
و دیــروز نیســت و مجموعــه ای از 
تصمیمات نادرســت چــه در حوزه 
اقتصاد، چه محیط زیست که بسیار از 

حوزه سیاست تاثیر پذیرفته است، در 
این ماجرا نقش داشته اند. آنچه امروز 
آرام آرام »کمبــود آب« را به عنوان 
اصلی ترین مسئله تمام ارکان کشور 
معرفی کرده اســت کمبود دوره ای 
بارش نیســت. حال آنکه »به روایت 
آمار، کمبــود دوره ای بارش، اتفاقی 
طبیعی و تکراری اســت. اکثر پهنه 
سرزمینی ایران زمین در طول تاریخ 
با کمبود آب دست و پنجه نرم کرده 
است، شــاهد آن قنات ایرانی است 
که بــه عنوان یکــی از معماری های 
حیات بخــش ایرانیــان در جهــان 
شناخته شــده اســت. در این میان 
آنچه از یک امــر طبیعی یک بحران 
غیرطبیعی ساخته، آشــکار شدن 
ضعف مدیریت بهره برداری از منابع 
آب اســت.« ایــن را روح اهلل باقری، 
کارشناس محیط زیست به »توسعه 
ایرانی« می گویــد و ادامه می دهد: 
»گاهی چنین القا می شــود که همه 
مشکالت آبی کشور ناشی از کمبود 
بارش بوده است. این در حالیست که 
با ایجاد توازن بیــن بارش و مصرف و 
پرهیز از اســتفاده  مخدوش از آب، 
می توان سامانه اقتصادی و اجتماعی 
کشور را با اقتصادی کم آب، هدفمند 

کرد.«

اصالح سیاست های آبی
در کشور ضروری است

وی با تأکیــد بر اینکــه »اصالح 
سیاست های آبی در کشور ضروری 
است«؛ »اصالح حقوق آب در ایران، 
اصالح ســاختار حکمرانی مدیریت 
منابع آب، اصالح و هوشمندســازی 
نظام حقابه و توزیــع آب در حوضه 
آبریز و اصالح الگوی رابطه انســان با 
آب، خاک، گیاه، صنعت و طبیعت« را 
از جمله این اصالحات اجتناب ناپذیر 

برمی شمارد. 
به گفته این کارشــناس محیط 
زیســت، در ارزیابی مدیریت منابع و 
مصارف آب می توان بــه این نتیجه 
رســید که با منابع تقریبا ثابت آب، 
ســرعت و جهت مصارف در مسیری 
پیش رفتــه کــه ســرانجامی جز 
»ناپایــداری در مدیریت ســازمان 

کشور« در پی ندارد.
به تازگی، مازیــار غالمی معاون 
اداره کل هواشناســی استان تهران، 
در گفت وگو با ایسنا، از بارش کمتر از 
حد نرمال طی سه ماه آینده در استان 
تهران خبــر داده اســت. این یعنی 
دمای هوای بیش از حد نرمال و تداوم 
خشکسالی، زنگ خطری است برای 
اینکه به یاد داشته باشیم، خیلی دور 
نیست، آنچه دیروز در شهرکرد و امروز 
در همدان رخ داده فردا در کالنشهری 
مانند تهران با قریــب به 10 میلیون 
جمعیت رخ بدهــد. آن روز دیگر نه با 
یک بحران بلکه با یک ابربحران روبه رو 
خواهیم شد که گذر از آن بسیار دشوار 

و شاید غیرممکن باشد.
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حسین جمشیدیان
حسین سرفراز

روزنامه نگار پیشکسوت درگذشت
حسین ســرفراز، روزنامه 
 نــگاری که پیــش از انقالب 
سردبیری بیش از  20 مجله 
معروف آن زمــان  را عهده دار 
بــود و یکی از باســابقه ترین 
روزنامه نگاران ایران  به شمار 
می رفت، روز شنبه دور از وطن 

چشم از جهان فرو بست.
پیشــینه درازمدت او در ســردبیری نشریه های 
گونا گون باعث شده بود که در میان اهالی مطبوعات به 
»حسین سردبیر« معروف باشد. او از جمله بنیانگذاران  
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات هم بود .

سر فراز یازدهم اسفند سال 1۳12خورشیدی در 
شهر داراب فارس دیده به جهان گشود. 

او پس از انقالب به امریکا مهاجــرت کرد و از آغاز 
دهه هفتاد 105 شماره نشریه هفتگی ایران خبر را در 
واشنگتن دی سی منتشر کرد.  سرفراز شاعر هم  بود. از او  

مجموعه شعری در سال 1۳4۳ منتشر شد.
او در غربت نیز مجموعه شعری تحت عنوان  مثل 
سرو کاشمر منتشر کرد. انجمن پیشکسوتان مطبوعات 
درگذشت این روزنامه نگار قدیمی و پرتالش را به اهالی 

مطبوعات و خانواده  وی تسلیت می گوید .
    

رئیس شورای شهر آبادان 
بازداشت شد

دادســتان عمومی و انقالب آبادان خبر بازداشت 
رئیس شورای شهر این شهرستان را تایید کرد.

به گزارش دادگستری خوزستان، حمید مرانی پور 
اظهار کرد: اتهامات نامبرده مربوط به سال 1۳۹۸ و قبل 
از انتخاب و انتصاب وی به عنوان رئیس شورای شهر این 

شهرستان است.
 وی اتهامات رئیس شورای شــهر آبادان را تصرف 
عدوانی، انتقال منافع مال غیر )شــهرداری به غیر( و 
تبانی در مزایده عنوان کرد و گفت: این شخص به همراه 
مسئول وقت سازمان پارک های شهرداری آبادان که 
به اتهام تبانی در مزایده دســتگیر شده است، تحت 

قرارهای قانونی صادره در بازداشت به سر می برند.
    

سردار رحیمی:
 شاهد امنیت باثباتی
در پایتخت هستیم

فرمانــده انتظامی تهران 
بزرگ گفت: شــاهد امنیت 
باثباتی در پایتخت هستیم. به 
گزارش ایسنا، سردار حسین 
رحیمی در جمع نمایندگان 
مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر 
اینکه اســتقرار، تثبیت و تحکیم امنیت و آرامش در 
هر جامعه ای نیازمند هم افزایــی و همکاری جمعی 
است، افزود: نمایندگان مردم در مجلس می توانند با 
تصویب قوانینی که امروز خال آن ها مشــکالتی را در 
انجام مأمویت ها به وجود آورده، به پلیس در برخورد با 
مجرمان کمک کنند. در ادامه این جلسه، نمایندگان 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با قدردانی از 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، بر حمایت همه جانبه و 

بیش از پیش از پلیس تاکید کردند.
    

سرقت از کارت های عابر بانک 
سالمندان

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری 
ســارقی خبر داد که در حوالی دستگاه های عابربانک 
از کارت عابربانک های افراد سالخورده سرقت می کرد.

به گزارش ایلنا، ســرهنگ »دوستعلی جلیلیان« 
با اشاره به اینکه این جرم در محدوده باقرشهر، گفت: 
با انجام هماهنگی هــای الزم متهم دســتگیر و در 
بررسی های بیشتر 10کارت عابر بانک مسروقه کشف 
شــد. وی افزود: با تکمیل تحقیقات پلیسی متهم به 
مرجع قضائی معرفی و کارشناسان ارزش ریالی اموال 

سرقت شده را 200 میلیون ریال اعالم کردند.
    

افزایش جان باختگان
تب کریمه کنگو در ایران به ۶ نفر

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان وزارت بهداشت خبر از افزایش تعداد 

جان باختگان مبتال به تب کریمه کنگو در کشور داد.
بهزاد امیری، ضمن اعــالم آخرین آمار مبتالیان 
و فوتی های ناشــی از این بیماری گفت: »افرادی که 
دچار عالئم می شوند در فاز اولیه دچار تب ناگهانی، لرز، 
سردرد، درد عضالنی، درد عضالت شکم و کمر، گیجی، 

حالت تهوع، استفراغ و پرخونی مخاط می شوند.«
به گفته وی »از ابتدای امسال تا 5 شهریورماه تعداد 
موارد مثبت شناسایی شده مبتال به تب کریمه کنگو 
۶۷ نفر بوده اســت که از این تعداد ۶ نفر جان خود را از 

دست داده اند.«

از گوشه و کنار 

بحران آب در کمین شهرهای بزرگ است 

 ثمرات
 سیاست »توجیه«

به جای »مدیریت«!

خیلی دور نیست، آنچه 
دیروز در شهرکرد و امروز 

در همدان رخ داده است 
فردا در کالن شهری مانند 

تهران با قریب به 10 میلیون 
جمعیت رخ بدهد. آن روز 
دیگر نه با یک بحران بلکه 

با یک ابربحران روبه رو 
خواهیم شد که گذر از 

آن بسیار دشوار و شاید 
غیرممکن باشد

روح اهلل باقری، کارشناس 
محیط زیست در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: در ارزیابی 
مدیریت منابع و مصارف آب 
می توان به این نتیجه رسید 
که با منابع تقریبا ثابت آب، 

سرعت و جهت مصارف 
در مسیری پیش رفته که 

سرانجامی جز »ناپایداری 
در مدیریت سازمان 
کشور« در پی ندارد

جمعی از بیماران نادر کوتاه قامت با تجمع در مقابل نهاد ریاســت جمهوری 
خواستار ورود داروی voxzogo شدند.

به گــزارش ایلنا، جمعــی از خانواده های بیمــاران نادر کــه دارای بیماری 
آکندورپالزی یا کوتاه قامتی هســتند با تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری 
 FDA  شدند. این دارو اخیرا از سوی سازمان voxzogo خواستار واردات داروی

برای این بیماران تایید شده است.
بیماری آکندروپالزی یا کوتاه قامتی یک نوع اختالل در رشد استخوان است که 
باعث کوتولگی و اندام نامتناسب می شود. کوتولگی Dwarfism در بزرگسالی به 
عنوان شرایط و اختالل کوتاهی قد تعریف می شود.افراد مبتال به آکندروپالزی، قد 
کوتاهی دارند؛ یک تنه و اندام کوتاه که هر دو بخش غیرطبیعی هستند. این بیماری 

رایج ترین نوع کوتولگی نامتناسب است.
محبوبه ابراهیم خانی، رئیس هیئت مدیره انجمن کوچولوهای ایران) کوتاه 
قامتان بلند همت( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری این تجمع اظهار 
کرد: این دارو که برای رشــد کودکان آکندورپالزی تازه کشف شده و مورد تأیید 
قرار گرفته است در کشورهای دیگر رایگان یا با قیمت ارزانی در اختیار بیماران قرار 
می گیرد. به همین دلیل ما هم از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درخواست 
داریم بودجه ای برای واردات این دارو که برای رشــد کودکان آکندروپالزی الزم 

است مصوب و به واردات این دارو اقدام کنند.
وی افزود:  قبال در ایران داروهای دیگری برای رشد این بیماران مورد استفاده 
قرار می گرفت که بیمه ها نیز تا دو سال این داروها را مورد پوشش خود قرار می دادند 

اکنون این پوشش بیمه ای برداشته شده و خانواده ها باید با قیمت گرانی آن را برای 
کودکان خود تهیه کنند.

وی افزود: وقتی دسترســی به این داروها نباشد رشــد در کودکان دارای این 
اختالل هم متوقف می شود. دارو باید تا چند سال به صورت مداوم مورد استفاده 

قرار بگیرد اما امروز این داروها در دسترس خانواده ها نیست.
ابراهیم خانی در ادامه با بیان اینکه بیماران دارای این اختالل مشکالت متعددی 
دارند اظهار کرد: کوتاه قامتی و آکندروپالزی بی تناسب و با تناسب بوده و از سوی 

سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری نادر شناخته می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمــن کوچولوهای ایران ادامــه داد: افراد کوتاه قامت 
مشکالت متعددی در حوزه اشتغال و مسائل رفاهی دارند. ما به دنبال این هستیم 
که افراد کوتاه قامت از حقوق شهروندی برابری با سایر افراد برخوردار باشند. ضمن 

اینکه به لحاظ دارو و درمان نیز در مضیقه نباشند.
وی افزود: این بیماری درست اســت که از جمله بیماری های نادر محسوب 
می شــود اما گاه یک بیمار دارای اختــالل کوتاه قامتی همزمــان دارای برخی 
بیماری های دیگر نیز هســت، ما اکنون بیمار آکندروپالزی داریم که تاالسمی 
یا هموفیلی و یا مشکالت قلبی دارد یا سیستم تنفســی آنها دچار مشکل است. 
به همین دلیل همزمان با دغدغه رشد کودکان دارای این اختالل ما دغدغه سایر 
بیماری ها در این افراد را نیز داریم. هزینه دارو و درمان برای این افراد بسیار سنگین 

بوده  و کمتر خانواده ای می تواند این هزینه ها را بپردازد.
وی یادآور شد: در تمامی ایران 15 هزار نفر دچار اختالل کوتاه قامتی هستند 
که دو هزار و ۸00 نفر از آنها در انجمن کوتاه قامتان بلند ایران عضویت دارند و ثبت 

شده  هستند.
ابراهیم خانی یادآورشد: امروز دغدغه ما بودجه برای واردات دارو و بیمه مکمل 
برای این بیماران به مانند بیماران خاص اســت تا این افراد دغدغه ای برای آینده 

خود نداشته باشند.
وی یادآور شــد: اگر این افراد در کودکی مورد توجه قرار گرفته و درمان شوند 
رشدشان مانند افراد عادی بوده و دچار مشکالتی که امروز بزرگساالن کوتاه قامت 

با آن مواجه هستند نخواهند بود.

با درخواست واردات داروی جدید و پوشش بیمه ای برگزار شد

 تجمع خانواده های بیماران نادر کوتاه قامت در مقابل نهاد ریاست جمهوری

گزارش


