
بارندگی شدید و وقوع سیالب در 
رودخانه رودبال شهرستان استهبان 
 31( جمعه  روز  در  فارس  استان 
هم وطن   20 از  بیش  جان  تیرماه( 
را گرفت. حادثه    ای تلخ که در چند سال اخیر بارها 

تکرار شده و همچنان قربانی می  گیرد.
به گزارش هفته نامه »سالمت«؛ عصر روز جمعه در استهبان 
استان فارس رودخانه رودبال به دلیل بارش باران در 
باالدست طغیان می  کند و این طغیان موجب می شود 
گردشگران و افرادی که در حریم رودخانه بودند ناگهان 
با سیل مواجه شوند و متأسفانه جان ده ها تن گرفته  شود.

بستر  و  افرادی در حاشیه  منتشره  اساس تصاویر  بر 
رودخانه به تفریح مشغول اند و بارش ناگهانی و عدم 
توجه به فریادهای دیگران در کنار تالش آنها برای نجات 
ماشین  های خود، آنها را راهی خانه ابدی می کند. البته 
ادعای سازمان هواشناسی درباره هشدارهای الزم مبنی بر 
اتراق نکردن در حاشیه رودخانه ، موضوعی است که نیاز 
به بررسی دارد، اما اهمیت وقوع این حادثه به قدری بود 
که مسئوالن ارشد کشوری همچون وزیر کشور، رئیس 
ستاد مدیریت بحران کشور و نماینده دادستانی کل در 
این استان حضور یابند و حتی رئیس سازمان بازرسی 

کل کشور دستور صریح رسیدگی صادر کند.

راستی  آزمایی اظهارات هواشناسی
اما مانند همیشه این سؤال جدی مطرح است که آیا 
هشدار احتمال وقوع سیل توسط هواشناسی صادر شده 
بود یا نه؟! موضوعی که مدیرکل هواشناسی فارس 
دراین باره مدعی است که سازمان متبوع او صریحاً اعالم 
کرده و هشدار   رنگ »زرد« مبنی بر وقوع بارش  های 
رگباری و باال آمدن سطح آب رودخانه  های فصلی 
در شهرستان  های شرقی فارس از روز چهارشنبه 2۹   
تیرماه صادر کرده بود. مسعود حقیقت می گوید: »این 
هشدار   و اطالعیه برای مناطق جنوب شرق فارس مانند 
زرین  دشت، استهبان و نی  ریز و داراب صادر شده بود.« 
اما نگاهی به سایت سازمان هواشناسی مؤید این امر 
است که هیچ اطالعیه  ای با مضمونی که مدیرکل سازمان 
هواشناسی فارس ادعا کرده، وجود ندارد و در اطالعیه 
شماره ۷۵ این سازمان تنها کلیتی از هشدارهای زرد 
برای تمامی استان ها منتشر شده است. موضوعی که 
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به آن واکنش نشاند 
داده و پس از بازدید از منطقه سیل زده رودبال استهبان 
گفته است: »ادعا و اظهارات سازمان هواشناسی باید 

به صورت دقیق  تر بررسی شود.«
فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی  ریز در مجلس هم 

از ادعای سازمان هواشناسی انتقاد کرده و می گوید: 
»سازمان هواشناسی هشداری برای وقوع سیل نداده 
بود؛ زیرا بیش از دو تا سه هزار نفر در محل حادثه 
حضور داشتند و اگر اطالع  رسانی  ها توسط دستگاه  ها 
و مردم انجام نمی  شد تعداد جان باختگان به ۵00  نفر 
هم می  رسید.« یوسف کارگر، فرماندار استهبان نیز با 
انتقاد از هواشناسی اعالم می گوید: »متأسفانه سازمان 
هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل 

نداده بود، یعنی هشدار جدی صادر نشده بود.«
با این حال توضیحات فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی  ریز 
در مجلس جای تأمل دارد زیرا او نقش و بی  احتیاطی 
مردم را که در بستر رودخانه نشسته   بودند، بسیار پررنگ 
دانسته است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: »بخشی 
از مسیر رودخانه بارندگی نبوده و با توجه به اینکه روز 
جمعه و تعطیل بود تعدادی از مردم بی  احتیاطی کرده 
در بستر رودخانه نشسته بودند و استراحت می  کردند 
که متأسفانه سیالب تندی آمد و تعدادی از هم وطنان را 

که فرصت فرار از مسیر سیل را نداشتند، با خود برد.«
بر اساس توضیح این نماینده مجلس رودخانه رودبال 
جاری و دائمی است و پشت سد رودبال استهبان قرار 
دارد و باالتر از سد مسیر رودخانه دائمی است، اما در 
فصول بارندگی حجم آب زیاد می  شود؛ بستر رودخانه 
بزرگ است، بعدازآن بستر بزرگ، مسیر مختصری محل 
عبور آب است؛ باقی بستر رودخانه خشک بوده و سایه 
درختان برای استراحت است و افراد حادثه  دیده نیز در 

بستر رودخانه ساکن بودند.

استقبال میهمانان عروسی از مرگ
مردم«  »عصر  روزنامه  مدیرمسئول  عسلی،  محمد 
چاپ شیراز هم درباره این رخداد نکات مهمی را 
به روزنامه »هم  میهن« گفته است. به گفته این فرد، 
رودخانه رودبال استهبان تقریبًا به یک رودخانه خشک 
و کم  آب تبدیل شده و عمومًا مردم به جریان آب 

نزدیک می  شوند تا استراحت کنند.
عسلی درباره عمده افرادی که در مسیر رودخانه حضور 
داشتند اینگونه توضیح می دهد: »حدود ۶0 نفر پس از 
حضور در یک مراسم عروسی تصمیم   می  گیرند در مسیر 
بازگشت در بستر رودخانه رودبال کمی استراحت کنند. 
تعدادی باالتر از رودخانه و عده  ای نیز تصمیم می  گیرند 
با خودروهایشان کاماًل نزدیک رودخانه باشند. کمی 
باالتر از محل استراحت این افراد باران تندی شروع 
شده و در مدت زمان کوتاهی تبدیل به سیل می  شود. 
فردی موتورسوار که آمدن سیل را متوجه شده بوده 
به  سرعت به کسانی که در مسیر بودند اطالع می  دهد 
سیل در راه است، اما این هشدار را کسانی که در بستر 
رودخانه بودند جدی نمی  گیرند. با نزدیک شدن سیل 
این افراد به جای اینکه جانشان را نجات دهند تالش 
می  کنند خودروهایشان را حرکت دهند، اما نتیجه این 
تصمیم، آن می  شود که همه در ویدیوهای منتشرشده، 
دیدیم.« به گفته عسلی، این محدوده کوهستانی است و 
عمدتاً باران  های سیل  آسا دارد؛ هرچند در سال اخیر این 
بارش  ها کمتر شده بود، اما این حادثه بسیار دل خراش 

و ناراحت  کننده است.

احتمال وقوع سیل های دیگر
اما در چند سال اخیر سیل  های ویرانگر زیادی در جای  جای 
کشور رخ داده است؛ سیل  هایی که از آنها به  عنوان قهر طبیعت 
از انسان به دلیل تخریب محیط  زیست یاد می  شود. برای 
مثال اواخر اسفندماه   ۹۷ و بهار   ۹۸ شهرهای گنبدکاووس، 
گمیشان، بندر ترکمن و آق  قال که در مسیر رودخانه  های 
قره  سو و گرگان  رود قرار داشتند بر اثر وقوع سیل خسارت 
زیادی دیدند. همچنین در شهرهای شرقی استان مازندران، 
لرستان و شیراز موجب شد تا خانواده  های زیادی عزادار 
شوند؛ حال رودخانه رودبال استهبان خاطرات تلخ آن 
سال  ها را زنده کرد. البته این حادثه تلخ اولین نبوده و قطعًا 
آخرین نیز نخواهد بود زیرا دست  درازی به طبیعت موجب 
از بین رفتن مسیر جریان بارش  ها شده و حال انسان  ها 
نتیجه تصمیمات اشتباه و از بین رفتن محیط  زیست را درک 
و لمس می  کنند. البته هرچند سیالب ها حادثه هایی تقریبًا 
غیرقابل پیش بینی هستند، اما برنامه ریزی های درازمدت 
و اصولی همچون جنگل کاری و احداث سیل بند، سد 
برای مهار آب های جاری ناشی از سیل می تواند این 
بارش های آسمانی را برای کشور ما که مدتی است گرفتار 
خشک سالی و کمبود بارش شده است، به نعمت بزرگی 
تبدیل و گرهی از مشکالت کم آبی کشور ما را حل کند، 
اما چند سالی است که نعمت های آسمانی به علت قصور 
مدیران در طول سالیان قبل حادثه های مرگبار و غیر قابل 

جبرانی را باقی می گذارد.
البته هرچند در بروز اینگونه حوادث که در سال های 
قبل هم مشابه آن رخ داده ، نمی توان قصور مسئوالن 
و دست اندرکاران را نادیده گرفت و همیشه هم مسئوالن 
بر شناسایی مقصران احتمالی تأکید داشته و در این 
حادثه هم دارند، اما سهل انگاری و بی توجهی بعضی 
شهروندان به هشدار های داده شده را هم به وضوح 
می توان دید که چگونه با دست خود جان و مالشان 

را به خطر می اندازند.
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بر اساس خبرهای رسیده از کمیته ملی مقابله با کرونا 
تعداد موارد ابتال و بستری کرونا در ایران نسبت به 
هفته های قبل حدود ۴ برابر افزایش یافته و لزوم تزریق 
نوبت یادآور واکسن و تشدید رعایت شیوه نامه ها 
به ویژه استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و 

تهویه مناسب ضروری است.
به گزارش هفته نامه سالمت؛ حمیدرضا جماعتی، دبیر 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به افزایش 
موارد سرپایی و بستری کرونا در کشور، می گوید: »در 
حال حاضر در اکثر کشورهای جهان همچون فرانسه، 
انگلیس، آلمان، کشورهای آمریکای شمالی، جنوبی، 
نیوزیلند، استرالیا، ترکیه، قطر، ژاپن و اکثر کشورهای 
آسیایی موارد مثبت و مرگ ومیر اُمیکرون در حال افزایش 
است.« جماعتی می افزاید: »در مطالعات مشخص شده 
که پدیده »ابتالی مجدد« به کرونا در زیرسویه های جدید 
امیکرون برخالف سایر واریانت ها که سه ماه بود به 
حدود ۴ هفته رسیده است؛ بنابراین اگر فردی مبتال 
به زیرسویه BA.1 شده ممکن است ۴ هفته بعد به 
همان زیرسویه یا زیرسویه های دیگر امیکرون ازجمله 

BA.2 یا BA.۴ یا BA.۵ مبتال شود.«
وی در ادامه اضافه می کند: »در واریانت های قبلی سیستم 
ایمنی فرد باعث جلوگیری از عفونت مجدد می شد، اما 
در مورد زیرسویه های اُمیکرون تا حدود زیادی وجود 
ندارد و عفونت تا ۴ هفته بعد از ابتال، محتمل است.«

جماعتی با اشاره به حرف وحدیث ها درباره تاریخ مصرف 
واکسن های کرونا، تصریح می کند: »در جلسه کمیته 
علمی کشوری کرونا نماینده سازمان غذا و دارو در 

مورد تاریخ انقضای واکسن ها و داروها گزارشی ارائه 
کرد که این روند در جهان در مورد واکسن فایزر و 
آسترازنکا هم انجام می شود؛ یعنی بعد از ۶ ماه بر اساس 
پروتکل ها، استراتژی ها و ارزیابی های واکسن، تاریخ 
انقضا پس از تست های تخصصی و پایداری می تواند 
تا ۶ ماه یا بیشتر افزایش یابد؛ بنابراین تمدید تاریخ 
انقضای واکسن ها مسئله جدیدی نیست و در مورد 
همه واکسن ها، چنین فرآیندی وجود دارد که بعد از ۶ 
ماه، با ارزیابی های تخصصی سازمان غذا و دارو، تاریخ 

انقضای واکسن ها می تواند تغییر پیدا کند.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه می دهد: »تاکنون 

چندین بار تاریخ انقضای واکسن فایزر بر اساس مطالعات 
و بررسی های انجام شده، تغییر یافته که ممکن است ۶ یا ۹ 
ماه، دوره انقضا، تمدید شود و این مسئله جدیدی نیست. 
در مورد سایر واکسن ها نیز این فرآیند چندین بار توسط 
سازمان های غذا و دارو کشورهای مختلف انجام شده 
است.« وی به انجام مطالعات اولیه و تست های حیوانی 
برای تولید واکسن کرونا بر اساس زیرسویه های جدید 
اشاره و خاطرنشان می کند: »ممکن است زیرسویه های 
جدید امیکرون، نسبت به واکسن های قبلی تأثیر کمتری 
بپذیرند و به همین دلیل در دنیا و کشور ما، ارزیابی ها 
انجام شده و نیاز به ساخت واکسن بر اساس سویه 

امیکرون، ضروری به نظر می رسد و در حال تحقیق 
و تولید هستند. در ایران چندین شرکت واکسن سازی 

نیز وارد این پروسه شده اند.«
جماعتی در پایان می گوید: »تا به امروز بیشترین تأثیر 
واکسن ها در کاهش بستری و مرگ ومیر گزارش شده، 
اما اآلن بحث این است که با استفاده از واکسن ها از 
ابتال به بیماری نیز پیشگیری شود و بیشتر روی تقویت 
سیستم ایمنی مخاطی و تنفسی تمرکز شده است  و 
برخی از شرکت ها به سمت ساخت واکسن های استنشاقی 
یا خوراکی رفته اند تا عالوه بر کاهش شدت بیماری 
و مرگ ومیر، از ابتال به کرونا نیز جلوگیری کنند که 

تحول جدیدی در دنیا به حساب می آید.«

افزایش 4 برابری موارد ابتال و بستری کرونا در کشور

گزارش هفته نامه »سالمت« از وقوع سیالب های مرگبار در نقاط مختلف کشور

تکرار یک تجربه تلختکرار یک تجربه تلخ

شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

 علی 
ابراهیمی 

چند سالی است که سیل های مهیب از جنوب 
تا شمال ایران را درگیر خود کرده و از سوی 
دیگر خشک سالی های شدید هم در ایران در حال 
رخ دادن است. برخی بر این باورند که این دو 
نمی تواند هم زمان رخ دهد، اما آیا واقعاً چنین 
چیزی ممکن است؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن 

برای محیط زیست ایران است؟
منیژه قهرودی، ژئومورفولوژیست و استاد دانشگاه 
شهید بهشتی در همین رابطه به خبرآنالین می گوید: 
»شواهدی که وجود دارد که نشان می دهد از 10 
هزار سال پیش حدود ۹0 بار اقلیم ایران تغییر کرده 
است؛ یعنی شواهد تغییر اقلیمی در ایران وجود 
دارد؛ اما در یک دوره زمانی بلندمدت.« وی با اشاره 
به وقوع سیالب های طغیانگر در شمال و جنوب 
کشور در سال های اخیر، می افزاید: »ما در گذشته 
هم در شمال سیل های مهیبی داشتیم. البته علت 
بخشی از سیل های شمال از بین رفتن جنگل ها 
نیست بلکه بعضی از درخت ها خشک شده و با 
سیل حرکت می کنند و مسیر سیل را ایجاد می کنند. 
ازاین رو منشأ بیشتر سیل های شمال به علت زه 
کشی نامناسب است. سیالب های جنوب هم که 
رود کارون در آن درگیر می شود متفاوت است؛ 
زیرا حوزه دز حوزه بسیار بزرگی است و از اراک 
تا خرمشهر را دربر می گیرد، اما ما در این مناطق 

میزان زیادی سد نداریم.«
به گفته این ژئومورفولوژیست، گاهی حتی در یک 
مکان هم خشک سالی هم سیل رخ می دهد. در این 
مواقع تصور این است که برخی چیزها در ایران 
تغییر کرده و چیزی که بیشتر تغییر کرده همین 
»تغییر« است و این یعنی ضریب تغییرپذیری ما 
افزایش پیدا کرده است. ازاین رو باید پذیرفت که 

ایران در مرز گذار است.

قهرودی معتقد است: »مسیری که توده های هوا برای 
ایران باران می آورند همیشه تغییر می کند. پس باید 
این سؤال را پرسید که چرا ایران این میزان تغییر 
داشته؟ چرا عربستان چنین تغییری نداشته است؟ 
چیزی که از لحاظ آسیب پذیری مهم است این 
است که بپذیریم در مرز تغییر هستیم. برای مثال 
دوره ای سدسازی در ایران رواج پیدا کرد بعد دیدند 
که سدها در ایران خالی افتاده و آبی در آن وجود 
ندارد. اآلن برخی سدها را احیا می کنند و حجم 
آبی ایجاد می شود که اصاًل نمی دانند این آب را 
کجا جمع کنند؛ بنابراین یک مقدار بالتکلیفی است 
که آیا را ذخیره سازی کنیم یا رها کنیم؟ همچنین 
در کنار اینکه در مرز گذار هستیم کوه های بسیار 
بلندی داریم، ارتفاع های باالی 3000 متر در ایران 
است و ما تغییر اقلیم را بر اساس ارتفاع هم داریم 
و وقتی تغییراتی رخ می دهد این تغییرات در ایران 
شدتش بسیار بیشتر است؛ بنابراین درست است 
که مدیریت ما، ما را آسیب پذیر می کند، اما من 
معتقدم با هر نوع مدیریتی ما باز هم این تغییرات را 
داریم برای همین باید آماده چنین تغییراتی باشیم.«
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این 
پرسش که با تغییرات فعلی چگونه در این خاک 
زندگی کنیم؟ می گوید: »در این رابطه ابزارهای 
مدیریتی الزم است. من تصورم این است که 
دولت مردان می دانند باید چه کار کنند، اما مسائل 
جانبی اجازه نمی دهد کاری کند. ببینید برای مثال 
با یکی از مسئولین شهرداری جلسه ای داشتیم و 
فهمیدیم تهران ۵۵0 میلیون مترمکعب یعنی نیمی 
از سرانه آب ایران روان آب تولید می کند، پس اگر 
تهران برود روی سیستم جمع آوری روان آب ها 
می تواند آب خود یا حداقل آب فضای سبز خود 
را تأمین کند. اآلن سال ها است که در شهرهای 
بزرگ دنیا تغییر کاربری کاماًل ممنوع است، برای 
مثال شما به پاریس می روید و می بینید کنار یک 
به هیچ عنوان  زیرا  دارد  مزرعه وجود  برج یک 
اجازه نمی دهد مزرعه به برج تبدیل شود، فکر 
می کنید ممنوع کردن تغییر کاربری برای تهران 

کار سختی است؟«

علت هم زمانی خشک سالی 
و سیل در ایران چیست؟

سازمان هواشناسی هشداری 
برای وقوع سیل نداده بود؛ 
زیرا بیش از دو تا سه هزار 

نفر در محل حادثه حضور 
داشتند و اگر اطالع  رسانی  ها 

توسط دستگاه  ها و مردم انجام نمی  شد تعداد 
جان باختگان به ۵۰۰  نفر هم می  رسید

- فرهاد طهماسبی
نماینده مردم نی  ریز در مجلس 

پاسخ یک کارشناس

در مطالعات مشخص شده 
که پدیده »ابتالی مجدد« به 
کرونا در زیرسویه های جدید 

امیکرون برخالف سایر 
واریانت ها که سه ماه بود به 
حدود 4 هفته رسیده است؛ بنابراین اگر 
فردی مبتال به زیرسویه BA.1 شده ممکن 

است 4 هفته بعد به همان زیرسویه یا 
 BA.2 زیرسویه های دیگر امیکرون ازجمله

یا BA.4 یا BA.۵ مبتال شود
- حمیدرضا جماعتی
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

هر سرماخوردگی مشکوک به کروناست
وزیر بهداشت با اشاره به شرایط بیماری کرونا در کشور و با بیان اینکه هرگونه سرماخوردگی 
را مشکوک به کرونا بدانید، تاکید کرد: »اکنون وضعیت کشور تغییر کرده و در این شرایط 
باید احتیاط کنیم؛ بنابراین در تجمعات، وسایل نقلیه عمومی و محیط های عمومی ماسک 
زده و رعایت بیشتری انجام دهیم.« بهرام عین اللهی درباره وضعیت کرونا در کشور گفت: 
»بارها در صحبت هایم اعالم کردم که بیماری کرونا یک بیماری است که حاال حاالها در 

دنیا هست و به این زودی از بین نمی رود. ممکن است در مقاطعی شدت و ضعف پیدا کند، 
اما این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا، ویروسی است که تا مدت ها در دنیا خواهد ماند.«

خسارت پوکی استخوان 2 برابر یارانه شیر
 پوکی استخوان بیشتر از دو برابر یارانه حذف شده شیر، به اقتصاد کشور ضرر زد. رئیس 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد که بر اساس 

پژوهش های انجام شده، خسارت پوکی استخوان در سال 2020 حدود 3۹3 دالر بوده است. 
 این در شرایطی است که تا دهه هشتاد دولت به هر ایرانی حدود 2 دالر یارانه شیر 
پرداخت می کرد که با احتساب جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران، کل مبلغ این یارانه فقط 
حدود 1۶۸ میلیون دالر بود. با حذف این یارانه در دولت محمود احمدی نژاد به اسم 
جراحی اقتصادی، حاال خسارت پوکی استخوان به اقتصاد کشور بیشتر از دو برابر یارانه ای 

شده که دولت برای شیر اختصاص می داد.

تازه چه خبر؟


