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شهرنوشت

استهبان 23 نفر، امام زاده داوود 
12 نفــر، سیستان و بلوچســتان 5 
نفر، کرمــان 4 نفــر، فیروزکوه 10 
نفر، چالوس3 نفر، رودهن1 نفر و .... 
اینها آمار حداقلی مرگ و میر ناشی 
از سیلی اســت که در روزهای اخیر 
سراسر کشــور را درنوردید. به این 
اعداد باید شمار فراوان مفقودی ها را 
نیز افزود تا تصویری واقعی تر از فاجعه 
پیش آمده به دست آورد. سیلی که 
سازمان هواشناسی و استانداری ها 
و فرمانداری هــا و هــال احمر و ... 
می گویند در خصوص آن هشدار داده 
بودند، هرچند بســیاری آن را کافی 
ندانسته و معتقدند این میزان هشدار 
برای مردم کشوری که روزهای گرم 
و خشکســالی و بی بارانی را تجربه 
می کنند، کافی نبوده اســت. آنها با 
این هشدارها هجوم آب، با این حجم 
و وســعت را به ســمت تفرجگاه ها، 
زیارتگاه ها، خانه ها، خودروها و از همه 
مهم تر جانشان باور نداشتند. گرچه 
به نظر می رسید مسئوالن مربوطه 
هم که خود هشدار داده بودند تصور 
نمی کردند که میزان بارشی که حتی 
به پای سالیان قبل هم نرسیده تا این 

حد ویرانی بر جای بگذارد.
اما مقصــر این ماجرا کیســت؟ 
ســازمان هواشناســی اســت که 
وسعت ویرانی را گزارش نداده بود، 
شهروندانی هستند که به هشدارها 
بی توجه بودند یا طبیعت که اساسا 
کار همیشگی اش را می کند. به باور 
کارشناسان محیط زیست تغییرات 
اقلیمــی و خشکســالی و تجاوز به 
حریم رودخانه ها و ساخت و سازهای 
غیر مجاز در ردیف نخست متهمان 

سیل اخیر هستند که گفته می شود 
تا هفتــه آینده هم مهمان بیشــتر 

استان های کشور خواهد بود.

بارش یک پنجم سال های قبل
باران شــاقی چهارشنبه شب 
تهران، ســرجمع به 15 دقیقه هم 
نکشید که خبر رسید؛ امام زاده داوود 
در شمال غرب تهران را سیل برده و 
متعاقــب آن خبرهایی در خصوص 
آمــار مرگ و میرهــا و مفقودی ها و 
ویرانی ها بســیاری را بهت زده کرد. 
این ماجرا در کرمان، یزد، اصفهان، 
سیســتان، فارس و .... هم درست به 
همین صورت تکرار شــد. هر چند 
ســرعت بارش در همان زمان کوتاه 
زیاد بود و مسئوالن هواشناسی آن را 
ناشی از ورود سامانه بارشی مانسون 
به ایران دانستند و اعام کردند که این 
سامانه دستکم تا یک هفته دیگر هم 
در آسمان ایران خواهد بود، اما باز هم 
یک سئوال بزرگ وجود داشت. بارانی 
که حتی کمتر از حجم بارش سال ها و 
دهه های قبلی بود، چرا این بار اینقدر 

اثر سهمگینی بر جا گذاشت؟
در این باره نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی معتقد است: 
»در بررســی های ابتدایی مشخص 
شــد که وقوع حادثه تلخ ســیاب 
امام زاده داوود و مناطق همجوار آن 
دالیل متعددی دارد؛ عدم ال  یروبی 
و گابیون بنــدی حریــم رودخانه، 
عدم اعمال مقتدرانه قانون در مورد 
هشدارها و تعطیلی و تخلیه محل و 
توقف یک خــودرو در دریچه کانال 
رودخانه از جمله عواملی بودند که در 
کنار هم سبب طغیان سیل شدند و 

این فاجعه را به بار آوردند«.
محســن پیرهادی، تصریح کرد: 
»وزارت نیرو و به صورت ویژه سازمان 
منابــع طبیعی موظف بــه الیروبی 

حریم رودخانه بوده اند، اما در الیروبی 
ســهل انگاری و تعلل داشــته اند و 
همین تعلل یکی از علت های اصلی 
خسارت بار شدن سیل کن شد، چرا 
که به گفته کارشناسان این حوزه در 
سال ۹۸ چون الیروبی مسیر رودخانه 
به موقع انجام شده بود، بارش که 5 
برابر میزان اخیر بود به راحتی کنترل 
و مانع از بروز حادثه شــد، بنابراین 
ضروری که مســئوالن شرح دهند 
چرا سیل اخیر که یک پنجم سال ۹۸ 
بوده چنین خسارت بار شده است؟«.

وی در ادامه تاکید کرد: »در کنار 
سهل انگاری سازمان منابع طبیعی 
برای بستر سازی الزم جهت کنترل 
و مدیریت ســیل، دلیل دیگری که 
سبب شکل گیری این حادثه شده، 
عدم اعمال قانون اســت. زمانی که 
خطر شناسی می شــود و نسبت به 
وقوع آن هشــدار داده می شود باید 
اعمال دقیق و جــدی قانون صورت 
گیرد و دستگاه های مربوطه موظف 
می شوند با دادن هشــدار جدی به 
مردم و کســبه و همچنیــن تخلیه 
و مســدود کردن راه هــای منطقه 
از حضــور افــراد در ایــن موقعیت 
جلوگیری کنند، اما متاسفانه اعمال 
مقتدرانه قانون ازسوی ناجا و به طور 

مشــخص راهداری برای منع مردم 
از حضــور در منطقــه و حتی خود 
امام زاده صــورت نگرفته بود و مردم 
غفلت کردند و منجر به تلفات جانی 

هم شد«.

ساخت و ساز های غیرمجاز 
و تجاوز به حریم رودخانه ها

با این حال بسیاری از کارشناسان 
شهری معتقدند ساخت و سازهای 
غیرمجاز و تجاوز به حریم رودخانه ها 
سبب شده است که باران های اخیر 
اینگونــه ابعاد فاجعه بــاری به خود 
بگیرد. در واقع آسیب های سیل اخیر 
نشان می دهد که ما خود را در معرض 
خطر قرار داده ایم و در رود دره های 
حادثه ساز، ساخت  و سازهای فراوان 

کرده ایم.
 مدیــرکل دفتــر مخاطــرات 
زیست محیطی و مهندسی سازمان 
زمین شناســی و اکتشافات  معدنی 
درباره خسارت زیاد سیل در امامزاده 
داوود گفــت: »عــدم رعایت حریم 
آبراهــه  و تخریــب کانــال انتقال 
آب موجب شــد تا در ایــن رخداد 

آسیب های زیادی وارد شود«.
رضا شــهبازی اضافه کــرد: »در 
گذشته نیز تمام رود دره های تهران 
سابقه ســیاب داشــته اند و چنین 
خساراتی به بار نیامده بود، اما تجاوز 
به حریم آبراهه ها و ساخت و ساز در 
حریم رودها عامل اصلی خطرســاز 
شدن سیل برای انسان ها بوده است«. 
پیش از این نیز مدیرکل خدمات 
شهری شــهرداری تهران گفته بود 
یکی از عوامل مهم در ایجاد ســیل، 
ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل 

و خارج از شهر است.

آیا هواشناسی هم مقصر است؟
این روزها ســامانه ای بارشــی 

روی آســمان ایــران قــرار گرفته 
است، ســامانه ای که در صورت آغاز 
فعالیت در عــرض 15 دقیقه تا نیم 
ساعت می تواند ســیلی خطرناک 
ایجاد کنــد. اتفاقی کــه در جنوب 
و شــمال و مرکز کشــور رخ داد و 
جان بســیاری را گرفت و خسارات 
مالی فراوانی در پی داشــت. اگرچه 
هواشناســی از قبل هشــدارهایی 
داده بود امــا این هشــدارها بعد از 
وقوع سیل امام زاده داود بیشترشد 
و به صــورت اس ام اس هایی برای 
مردم ارسال شــد و به طور گسترده 
این متن را برای تهرانی ها فرســتاد: 
»پیرو هشدار سطح نارنجی اداره کل 
هواشناسی استان تهران برای تاریخ 
)1401/5/5(، مبنی بر احتمال باال 
آمدن سطح رودخانه ها، آب گرفتگی 
معابر و جاری شدن ما در روان آب در 
مسیل ها و احتمال برخورد صاعقه، 
از شــهروندان محترم درخواســت 
می شــود از هرگونه توقف در بستر و 
حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اکیدا 

خودداری کنند«.
حتی تصاویری از هشــدارهای 
جاده ای منتشر شد که امدادرسانان 
پلیس با بلندگو مردم را از حاشــیه 

رودخانه ها بلند می کنند.
به نظر می رسد این اقدامات کمی 
دیر صورت گرفته اســت و شاید از 
این روست که شــاهد مرگ دست 
کم 50 نفر در سیل چند روز گذشته 
کشور بودیم. به عنوان مثال بررسی 
اطاعیه های ســازمان هواشناسی 
فارس نشان می دهد از 1۸ تیر تا یکم 
مردادماه هیچ هشداری وجود ندارد.

یکی از کارشناســان ســازمان 
هواشناســی در این باره می گوید: 
»سازمان هواشناسی کشور در تاریخ 
2۹ تیرماه اطاعیه ای با هشدار زرد 
منتشر کرد که در آن نام استان فارس 

نیز وجود دارد«. اما به نظر می رسد 
اداره کل هواشناســی فارس آن را 
منتشر نکرد. رنگی که البته چندان 
هم خطرناک به نظر نمی رســید و 
نشان می داد ســازمان هواشناسی 
مرکزی هم بــرآوردی از آنچه قرار 

است رخ دهد نداشت. 
از ســوی دیگر عدم  تجهیز حوزه 
مســتعد ســیاب در بســیاری از 
بخش های کشور از جمله استهبان 
به ســامانه های هشــدار ســیل و 
عدم کارایی ایستگاه های باران سنجی 

نیز مزید بر علت شد.
در این میــان برخی ســازمان 
هواشناسی کشور را متهم به »تَرک 
فعــل« می کننــد و معتقدند این 
ســازمان در اغلب مواقع هشدارهارا 
آنقدر نزدیک به حادثه شروع می کند 

که کار از کار گذشته است. 
مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان 
محاســبات ایران، روز جمعه،  هفتم 
مــرداد، وعده داد که بــه »کوتاهی 
ســازمان هواشناســی« در زمینه 
هشدار درباره سیاب اخیر رسیدگی 

خواهد شد.
وی در توئیتی بــه آن چه »ترک 
فعل« از طرف ســازمان هواشناسی 
خوانده اشاره کرده و نوشت که پنج 
سال پس از تصویب قانون هوای پاک، 
سازمان هواشناسی مکلف به تکمیل 
شبکه ملی هشدار درباره رخدادهای 

طبیعی بود.
به گفته بذرپــاش، از آنجا که این 
»مهم انجام نشــده« است، »ترک 
فعل صورت گرفته به زودی در دستور 
کار دیوان محاســبات قرار خواهد 

گرفت«.
این در حالی است که در ماده 2۶ 
قانون هوای پاک آمده است که وزارت 
راه و شهرسازی )سازمان هواشناسی 
کشــور( با همکاری سازمان مکلف 
اســت، حداکثر ظرف مدت دو سال 
پس از اباغ این قانون، شــبکه ملی 
هشــدار و پیش آگاهی رخدادهای 
سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل 
کند. اما دریغا ســرپیچی از قوانین 
شهری و کشوری از جمله ساخت و 
ســاز غیر مجاز در حریم رودخانه ها 
و عدم تجهیز ســازمان هواشناسی، 
تاکیداتی است که همواره تنها اندکی 
پس از فاجعه به یاد مســئوالن امر 
می افتد و خیلی زود هم از یاد می رود. 
به هر حال در کنار موارد یادشــده 
ذکر این نکته نیز ضروری اســت که 
بســیاری از هموطنان هشدارها را 
جــدی نمی گیرند و به این دســت 

پیامک ها وقعی نمی نهند.

باران شالقی چهارشنبه 
شب تهران، سرجمع به 15 
دقیقه هم نکشید که خبر 
رسید امام زاده داوود در 

شمال غرب تهران را سیل 
برده و متعاقب آن انتشار 

خبرهایی در خصوص آمار 
مرگ و میرها و مفقودی ها 
و ویرانی ها که بسیاری را 

بهت زده کرد

به باور کارشناسان محیط 
زیست، تغییرات اقلیمی 
و خشکسالی و تجاوز به 

حریم رودخانه ها و ساخت 
و سازهای غیر مجاز در 
ردیف نخست متهمان 

سیل اخیر هستند
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ابالغمحدودیتمحیطبانان
دراستفادهازفضایمجازی

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیســت کل کشور 
با بیان اینکه چارچوب ها و 
دستورالعمل های استفاده 
محیط بانان از فضای مجازی 
مشخص و اباغ شد، گفت: تعداد محیط بانانی که 
در این زمینه خطاهایی داشتند از تعداد انگشتان 

دست هم کمتر است.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جمشید محبت خانی 
در مورد اینکه شــکارچیان مخاطب محیط باناِن 
باگر شــده اند، گفت: فضای مجــازی برای هر 
حوزه ای می تواند هم فرصت و هم تهدید باشــد 
اما در حوزه محیط بانی، برای فرهنگ سازی نوع 
استفاده از محیط زیست و امنیت و زنده ماندن آن 

یک فرصت به شمار می رود.
    

روندروبهکاهشهپاتیت
درایران

رییــس اداره هپاتیت 
وزارت بهداشــت با اشاره 
به روند روبــه کاهش بروز 
هپاتیــت B و C در ایران، 
گفت: بهتریــن اقدام برای 
پیشگیری از هپاتیت B تزریق سه دوز واکسن آن 
اســت و بهترین اقدام در هپاتیتC  نیز درمان به 
موقع این بیماری اســت؛ این بیماری امروزه قابل 
درمان کامل است و امکان آن نیز در کشور وجود 
دارد. به گزارش ایسنا، رشید رمضانی افزود:روند 
کاهشی هپاتیت B در کشــور دیده می شود؛ به 
شکلی که ســال 13۹5 تعداد ۸۹5۸ بیمار مبتا 
به هپاتیت B در کشور شناسایی شدند و این آمار 

در سال 1400 به 5 هزار و 42۹ نفر رسیده است.
    

افزایشاهداوپیوندعضو
درچهارماهابتداییامسال

معاون درمــان وزارت 
بهداشــت گفت: براساس 
بررسی های آماری صورت 
پذیرفته، تعداد اهدا و پیوند 
عضو طی 4 ماهــه ابتدایی 
سال 1401 افزایش قابل توجهی داشته و 35۶ نفر 

اهدای عضو کرده اند.
سعید کریمی گفت: شاخص تعداد اهدای عضو 
در یک میلیون نفر در سال 1401، 12.۸ بوده است. 
این در حالی است که در زمان مشابه درسال های 
13۹۹ و 1400، 151و 2۸3 نفر بوده است؛ یعنی 
تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر در سال 13۹۹ 

و 1400 به ترتیب 5.4 و 10.2 بوده است.
    

فراخوانثبتنامپرستاران
تعدیلشدهدرسامانهنظامپرستاری

پرســتاران تعدیل شده 
یا در حال تعدیل، شــامل 
نیروهــای طرحــی بدون 
سهمیه و نیروهای تمدیدی 
تعدیل شده به سامانه نظام 

پرستاری مراجعه و ثبت نام کنند.
ســازمان نظام پرســتاری در فراخوانی از همه 
پرستاران و مدافعین ســامت تمدید طرح شده در 
دوران کرونا که اکنون تعدیل شده یا در شرف تعدیل 
)تا دو ماه آینده( هستند؛ خواست که به سامانه نظام 
http://job.digipair.ir پرستاری کشور به آدرس 

مراجعه و ثبت نام کنند. براســاس گــزارش پایگاه 
اطاع رسانی سازمان نظام پرستاری، افرادی که در 
این سامانه ثبت نام کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد 
ندارند. همچنین این فهرست برای نیروهای طرحی 

بدون سهیمه و نیروی تمدیدی که تعدیل شده اند.
    

پذیرشهمهواکسنهایایرانی
درسفراربعین

وزیر بهداشت از پذیرش 
تمامی واکسن های ایرانی 

در سفر اربعین خبر داد.
بهــرام عین اللهی وزیر 
بهداشت گفت: در نشستی 
که با وزیر بهداشت و نخســت وزیر عراق داشتم، 
اذعان داشتند که همه واکسن های تولید ایران را به 
عنوان واکسن مجاز می شناسند و بنابراین زائران 

در سفر اربعین مشکلی نخواهند داشت.
وی افزود: با توجه به این که شــمار بسیاری از 
افراد از کشورهای مختلف در مراسم اربعین شرکت 
می کنند، توصیه به زائران اربعین کشــورمان این 
است که در مدت زمان باقی مانده ، واکسن یادآور 

را تزریق کنند.

از گوشه و کنار 

در چند سال اخیر با پدیده ای به عنوان سگ های ولگرد یا 
بی صاحب در نقاط مختلف کشور مواجه شده ایم که خطرات 
زیادی را به همراه دارد. به اعتقاد کارشناســان بخشی از این 
مساله به غذادهی دستی به این حیوانات توسط انسان ها باز 

می گردد که موجب ازدیاد نسلشان شده است.
سگ های ولگرد به ســگ هایی گفته می شود که تحت 
مراقبت شخص مشــخصی نباشــند و آزادانه در کوچه ها و 

خیابان ها پرسه بزنند.
یکی از معضات و مشــکات افزایش سگ های ولگرد 
شــیوع بیماری های مشترک بین انســان و حیوان و خطر 
حمله و گاز گرفتن، ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و 
همچنین آلوده کردن محیط است که تمام این موارد ضرورت 
جمع آوری و کنترل اصولی این حیوانات را نشــان می دهد. 
حضور سگ ها در سطح شهر ها و روستا ها آسایش مردم را به 
خطر انداخته و هر از گاهی خبری مبنی بر حمله سگ های 
ولگرد به کودکان و بزرگساالن در جای جای کشور به گوش 
می رسد و حتی در سطح جاده ها حضور این حیوانات باعث 

تصادفاتی می شــود. اما واقعیت این است که مقصر این امر 
حیوانات نیستند و برخی از افرادی هستند که با دلسوزی های 
نابجا و غذا دادن به این حیوانات باعث ازدیاد نسل و از سویی 
تغییر رفتار حیوانات می شوند و آنها را از وضعیت معمول خود 

خارج می کنند.
عباس محمدی، در خبرآناین در یادداشتی نوشت: تعداد 
سگ و گربه های ولگرد یا رهاشده در فضاهای عمومی، چه 
سکونتگاهی و چه محیط های طبیعی، بسیار زیاد شده است.

گذشته از حمله های مستقیمی که به ویژه سگ ها به مردم 
دارند و ســاالنه موجب ده ها هزار گزیدگی و چندین مورد 
مرگ می شود، انبوهی از داده های علمی داللت بر این دارد 
که حیوانات ولگرد عامل انتقال بیماری ها و انگل های متنوع 
هستند. با این حال عده ای که خود را در میان حامیان حیوانات 
جا زده اند، با غذارسانی به ســگ و گربه ها موجب جلب این 
حیوانات به فضاهای عمومی و همچنیــن تکثیر و تنومند 
شدن آن ها شده اند. برای مثال این روزها اگر به کوه های شمال 
تهران یا دامنه های الوند در همدان بروید، تعداد بی شماری 

سگ تنومند می بینید که آرامش طبیعت را بر هم زده و امنیت 
انسان ها و حیات وحش را با خطر انداخته اند.

غذارســانان، در دفاع از کار غیراصولی و غیرقانونی خود 
مغالطه های بسیار می کنند. یکی این که از »حق حیات« سگ 
ولگرد می گویند، اما نمی خواهند بپذیرند که سگ حیوانی 
دست آموز است و اصا نباید بدون کنترل )و حمایت( صاحب 
خود رها باشد. همچنین نمی پذیرند که غذارسانی به سگ به 
قیمت ریختن خون حیوانات دیگر انجام می شود و سگ ها در 
هر صورت به انبوهی از گونه های حیوانی دیگر حمله می کنند 

و آن ها را می کشند.
مغالطه ی دیگر این است که در پاسخ به مدافعان محیط 
زیست می گویند چرا به معضات بزرگی مانند کوه خواری 
و جنگل زدایی نمی پردازید و بــه این موضوع »کم اهمیت« 
پرداخته اید؟ گذشته از این که معضل سگ های ولگرد اصا 
مشکل کوچکی نیست، این مغالطه فقط برای منحرف کردن 
ذهن شنونده از موضوع مورد بحث است. در منطق، به این کار، 
»مغالطه ی شاه ماهی سرخ« می گویند؛ مانند کار شکارچیانی 

که برای منحرف کردن ســگ خود که جذب بوی خرگوش 
صحرایی شده، یک شاه ماهی سرخ را که بوی تندی دارد، در 

جهت مخالف خرگوش پرتاب می کنند.
در کشور ما همچون بسیاری کشورهای دیگر، قانون ها، 
مقررات، و دستورعمل های روشنی در زمینه ی  جمع آوری 
حیوانات ولگرد وجود دارد، اما به نظر می رســد مســووالن 
شهرداری ها و مدیران محیط زیست و بهداشت کشور، در برابر 
هیاهو و تجری غذارسانان و حامیان دروغین حیوانات، موضع 
دفاعی گرفته و از انجام وظیفه  خودداری می کنند. با توجه به 
کشته شدن اخیر چند کودک بر اثر حمله ی سگ های ولگرد، 
و با توجه به آلودگی شدید مسیرهای کوه پیمایی و بسیاری 
از دیگر محیط های عمومی به فضوالت ســگ و گربه، الزم 
است مسووالن در این زمینه دست به اقدام جدی بزنند و به 

وظیفه ی خود عمل کنند.

تاملی در موضوعی که این روزها واکنش برانگیز شده است؛

حمایتازسگهایولگردبهقیمتریختنخوندیگرحیوانات!

گزارش

در کشاکش خشکسالی، باران های سیل آسا مرگ و ویرانی به بار آورد؛ 

عیـش منغص


