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نسرین مجتهدزاده|  چند روزی است که به واسطه 
بارش های تند و زیاد در نقاط مختلف کشــور به ویژه 
مناطق جنوبی شاهد شــکل گیری سیل های مخرب 
هســتیم. اتفاقی که هــر ســال رخ دادنش به ویــژه در 
مردادماه در جنوب کشــور زیــاد دور از ذهــن نبوده و 
سال هاست در جنوب کشور شاهد بروز این باران ها 
و ســیل هایی کــه گاهی خرابــی هم بــه بــار می آورند، 
بوده ایــم. بســیاری از متخصصــان بــر ایــن باورند که 
تغییرات اقلیمــی دلیل به وجــود آمدن این ســیل ها 

شده اند. 
شــکل گیری ســیل های مخرب در روزهای گذشــته 
که در تازه ترین آنها در منطقه امامــزاده داوود تهران 
و اســتان سیستان وبلوچســتان نیز به کشته شدن 
چندین هموطن منجر شــد، حاال برای بســیاری این 
ســوال را ایجــاد کرده که اساســا ســیل و ســیالب چرا، 

چگونه و کجاها ایجاد می شود؟

دلیــل  بــه  امــروزه  کــه  دارنــد  کیــد  تا کارشناســان 
کــه قبــا  دخالت هــای بی رویــه در بســیاری از نقــاط 
مشــاهده  بزرگــی  طغیان هــای  نمی آمــده،  ســیل 
می شــود. فعالیت بشــر به چند صــورت احتمــال وقوع 
ســیل را افزایــش می دهــد. از آن جملــه می تــوان بــه 
ساختمان ســازی در دشــت ســیابی رود کــه مســتلزم 
کاهــش  باعــث  و  اســت  آن  از  بخش هایــی  اشــغال 
ظرفیت طبیعی رود می شود، اشــاره کرد. به این ترتیب 
محدوده ای از دشــت ســیابی کــه در زمان طغیــان زیر 

آب می رود، گسترده تر می شود.

چرا سیل می آید؟
احد وظیفه در گفت وگو با خبرنگار روزنامه »شهروند« 
توضیح می دهــد کــه بارندگی هــای موســمی در فصــل 
اســت، در  از ســامانه مونســون  ناشــی  کــه  تابســتان 
ســال های گذشــته نیــز رخ مــی داد، اما تنهــا منتهی به 

جنــوب و جنوب شــرق ایــران می شــد و در ارتفاعــات 
گــرس و جنــوب سیستان وبلوچســتان نیز ما شــاهد  زا
بارندگی های تند تابستانی بودیم. اصوال این بارندگی ها 
از تیرمــاه شــروع می شــد و تــا اواخــر شــهریور هــم ادامه 
پیــدا می کــرد و به ایــن ترتیــب بارش های تابســتانی که 
متاثــر از بادهــای موســمی اقیانوس هنــد بود، اثــرش را 
در جنوب کشــور می گذاشــت. هر چند که گاهی شاهد 
این باران ها در شمال کشــور بودیم، گسترش رطوبت و 
بارش هــای موســمی بارندگی هایی را در شــمال کشــور 
ایجاد می کرد که دلیــل آن هم این بود که ســامانه های 
کم فشار از این محدوده عبور می کرد و پشت آن افزایش 
فشــار رخ مــی داد، در واقــع افزایــش فشــار از شــمال بــه 
جنــوب رطوبــت را متصــل می کــرد و ســبب می شــد در 
گیان و مازندران و گیان و گلستان شاهد بارندگی های 

تابستانی باشیم. 
کیــد دارد کــه همــه اینهــا بــه اقلیــم ســرزمین مــا  او تا

برمی گــردد و بروز چنیــن تغییرات جــوی اتفاق عجیبی 
نیســت، امــا نکتــه عجیــب این اســت که امســال مــا در 
مناطقی دچار ســیل شــدیم که پیش از آن شــاهد بروز 
سیل نبودیم، حتی در تهران هم بروز این اتفاق سابقه 
نــدارد. ممکــن بود که بــاران شــدیدی در یک ســال رخ 
بدهد، اما کمتر سابقه داشــت که این بارندگی ها منجر 

به سیل شود. 
وظیفه توضیح می دهد که ســامانه مونســون 

وابســته بــه بــاد و جهــت آن از روی دریــا بــه 
ســمت ســواحل جنوبــی اســت، در واقــع 
رطوبت را از دریا به سمت سواحل جنوبی 
کــه به شــدت بــه وجــود انــرژی  مــی آورد 

خورشید وابسته است. 
او معتقد است که در تابستان ها اتفاقی که 

رخ می دهد این اســت که جریان 
هــوا وضعیــت واچرخندگــی بــه 

درواقــع  می گیــرد،  خــودش 
این الگو در مناطــق پرارتفاع 
کم می شود، به  و پرفشــار حا
این معنا که در حالت عادی 
جریــان هــوا از ســمت پایین 
به سمت باال حرکت می کند. 
امــا در حالــت واچرخندگــی 
جریان حرکت هوا تغییر پیدا 
می کنــد و حرکــت از ســمت 
باال به پاییــن اســت. در واقع 
کــه  داریــم  نزولــی  جریــان 
نتیجــه اش این می شــود که 
وقتــی جریان های موســمی 
اینکــه  امــکان  رخ می دهــد، 
ناپایــداری  جلــوی  بتــوان 

هوا را گرفــت، از بین مــی رود و ناپایداری نســبی، انتقال 
رطوبــت را تقویت می کنــد و انتقــال رطوبــت ســبب بروز 
طوفان های تندری شده  و همین امر باعث بارش های 
رگبــاری می شــود کــه بــه دلیل ســرعت باالیــی کــه دارد 

می تواند آبگرفتگی هایی را ایجاد کند. 
کیــد می کند که ســه عامل انتقــال رطوبت،  وظیفه تا
تــوان بــاالی ناپایــداری و وجــود انــرژی گرمایــی در کنار 
هم ســبب می شــود وضعیت جــوی ای ایجاد شــود که 

بارندگی های رگباری به دنبال داشته باشد. 
 رئیــس مرکز خشکســالی کشــور بر ایــن باور اســت که 
همــه ایــن شــرایط از اقیانــوس هنــد برمی خیــزد. ایــن 
جریان ها روی اقیانوس هند ایجاد شده و به این شرایط 
النینا گفته می شــود که ســبب حرکت جریان به سمت 
کشــورهایی می شــود که در حاشــیه اقیانوس هنــد قرار 
گرفته انــد. امســال ما شــاهد بروز ســیل های شــدید در 
عمان، عربستان و جنوب کشور بوده ایم. واچرخندگی 

ایــن جریــان را به داخل کشــور کشــانده و در بســیاری از 
شــهرها شــاهد بروز این پدیده بودیم.  او در بخش دیگر 
کید می کند که سیاب های برخاسته  به این موضوع تا
از دریــا قــدرت ایجــاد طغیان هــا یــا درهــم نوردیــدن 
استحکامات ضدسیل مانند سیل شکن ها و همچنین 
صاف کردن تپه های شنی یا پرکردن نواحی گود زمین را 
دارد. بنابراین در زمین های ماورای این استحکامات 
ساحلی امکان سیل گرفتگی و آسیب دیدگی 
متصور است. عواملی مانند طوفان های 
ســهمگین، طوفان های برق آســا، جزر 
و مد بلند، پدیــده تســونامی یا ترکیب 
اینها باعث ایجاد سیاب های دریایی 
کثــر مناطق  می شــود. از آنجایــی کــه ا
شهری در کنار ساحل بنا شــده اند، این 
تهدید جدی در تمــام نقاط جهان 

وجود دارد.
رئیس مرکز خشکسالی کشور 
با اشــاره به اینکه سیل معموال 
زمانــی بــه وقــوع می پیونــدد 
کــه یــک ســطح پســت زمیــن 
از آب پــر شــده باشــد، ادامــه 
می دهد: »بدترین حالت های 
ســیل رودخانــه ای معمــوال در 
زمین های حاشیه ای یک رود 
جــاری می شــود. ســیل زمانی 
ک و پوشش  رخ می دهد که خا
توانایــی  منطقــه ای  گیاهــی 
کامــل آب را نداشــته  جــذب 
باشــد. در این زمــان حجم آب 
کنتــرل از  به صــورت غیرقابــل 
طریق کانال های رودخانه ای 
یــا حفره هــای طبیعی یــا مخــازن آب دست ســاز بشــر، 

ریزش می کند. 

سیل ها قابل پیش بینی هستند 
وظیفــه بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد که ســیل ها 
قابــل پیش بینی هســتند، اما یکــی از دالیلی که ســبب 
بروز مشــکات پــس از بارندگی ها می شــود،  عدم توجه  
مردم به هشــدارهایی اســت که از ســوی ســازمان های 
مختلــف داده می شــود، زیرا در بســیاری از مــوارد مردم 
ســیل را جدی نمی گیرند. بارها گفته شــده که در مسیر 
رودخانه ها تردد نکنید یا در زمانی که امکان وقوع سیل 
وجود دارد، از ســفر یا کوهنوردی خودداری کنید. همه 
فکر می کنند حادثه بــرای دیگران رخ می دهــد، این در 
حالی اســت کــه در همیــن ســیل ها ما تعــداد زیــادی از 
هموطنان مان را از دست دادیم و بیشترین آنها کسانی 

بودند که به توصیه ها توجه نکردند. 

سامانه موسون وابسته به 
باد و جهت آن از روی دریا به 
سمت سواحل جنوبی است، 

در واقع رطوبت را از دریا به 
سمت سواحل جنوبی می آورد 

که به شدت به وجود انرژی 
خورشید وابسته است

 شــهروند|  غربالگــری چشــم از جملــه آزمایش های 
ســاده ای اســت که می تواند از مشــکات حاد بینایی 
در آینــده کودک جلوگیری کند. ســه تا 6 ســالگی زمان 
طایی غربالگری چشــم کودکان محســوب می شود و 
گــر کودکان ایــن دوره طایی را از دســت بدهند، دیگر  ا
نمی تــوان از پیشــرفت اختــاالت بینایــی آنان کــه گاه 

منجر به کم بینایی و نابینایی می شود، جلوگیری کرد.
 تنبلی چشــم یا »آمبلیوپــی« نوعی اختــال بینایی 
اســت که دیــد را کاهش می دهــد و پیشــرفت آن منجر 
بــه کم بینایــی و حتــی نابینایی می شــود و اختــال در 
دید عمقــی، اختاالت تحصیلــی و یادگیری، نابینایی 
یا کاهش بینایی دائم، کاهش قــدرت تمرکز و تفکیک 
و افزایش احتمال بروز حوادث و معلولیت در کودکان از 

عوارض ناشی از آن محسوب می شود.
 تنبلــی چشــم در ظاهــر قابل تشــخیص نیســت؛ به 
علت ظاهر سالم چشــم و به این دلیل کودکان در این 
دوره طایی باید به صورت مســتمر معاینه شــوند و در 
این زمینه ســازمان بهزیســتی اجرای طــرح غربالگری 
تنبلــی چشــم را در دســتور کار خود قــرار داده تــا از این 
طریق به ارتقای سطح سامت بینایی کودکان سه تا 6 
سال و کاهش شیوع و بروز تنبلی چشم در این کودکان 

کمك کند.

طرح غربالگری بینایی، ساالنه حدود ۲.۸میلیون 
نفر را پوشش می دهد

کشــور طــرح  گفتــه رئیــس ســازمان بهزیســتی  بــه 
غربالگــری بینایــی، ســاالنه حــدود 2.۸میلیــون نفــر 
12مــرداد،  چهارشــنبه  صبــح  می دهــد.  پوشــش  را 
تفاهم نامــه ارائــه خدمــات غربالگــری تنبلــی چشــم و 
انجام مداخات درمانی کودکان محروم سه تا 6 سال و 
اهدای کمک هزینه عینک تا سقف اعتبار مورد توافق 
گاه ســازی  بــرای 14هــزار کــودک نیازمنــد و همچنین آ
عمومــی درخصــوص ایجاد حس مســئولیت افــراد به 

منظــور پیگیــری در مراجعــه بــه پایگاه های ســنجش 
بینایــی در ســال 1402_1401 بــا حضور رئیس ســازمان 
بهزیستی کشور، مدیرعامل بنیاد 15خرداد و مدیرکل 
اجتماعی ســتاد اجرایی فرمام امام خمینــی)ره( امضا 
شــد.  »علی محمد قادری« با اشــاره به تفاهم مشترک 
ســال گذشــته بهزیســتی و بنیاد 15 خــرداد بــه منظور 
تامین چندهــزار ویلچر بــرای افــراد دارای معلولیت در 
مناطق کم برخوردار عنوان کرد: »امید است با امضای 
این تفاهم نامه غربالگری تنبلی چشم کودکان مناطق 
محروم ســه تا 6 ســال را که مشــکوک به تنبلی چشــم، 
عیوب انکساری و … هســتند، با پوشش صددرصدی 
فراهم کنیم.«  سازمان بهزیستی کشور از سال 13۷0 کار 
خود را در زمینه غربالگری تنبلی چشم آغاز کرده است 
و ســاالنه حــدود 2.۸میلیون نفــر را پوشــش می دهد. 
خروجی این طرح با کارهای حداقلی مثل تهیه عینک 
و ارجــاع به متخصصــان باعث می شــود فرزنــدان این 

سرزمین مشکات بینایی نداشته باشند.

 ســالمت کودکان ۳ تا ۱5 ســال در دستور کار بنیاد 
۱5 خرداد

هزینه پیشــگیری از معلولیت ها در بیشــترین مقدار 
قریب به یک صدم هزینه های مورد نیاز برای رسیدگی 
بــه نیازهــای یــک معلــول اســت. همیــن آمــار عددی 
ساده اهمیت پیشگیری از ناتوانی ها و معلولیت های 
جسمی را دوچندان می کند و نشــان می دهد که باید 
توان بیشتری برای پیشــگیری صرف کرد تا از آن طرف 
بروز معلولیت ها کمتر و نیاز برای رسیدگی به اختاالت 
هم رفته رفته کمتر شود. بنیاد 15 خرداد ستاد اجرایی 
فرمام امام در رویکرد نوین، ســامت کودکان ســه تا 15 

سال را در دستور کار خود قرار داده است.
 »محمد جعفریان« مدیرکل اجتماعی ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره( در این مراسم گفت: »در فرآیند 

اجرای بهتــر غربالگری تنبلــی چشــم)آمبلیوپی( فراتر 
از سازمان بهزیستی کشــور، وزارت رفاه و ستاد اجرایی 
فرمان امام به حضور جدی دیگر دســتگاه های کشور 
که این غربالگری بســیار مهم و حیاتی  نیازمندیم، چرا
گــر یــک  بــرای کــودکان محســوب می شــود و حتــی ا
کودک از این موضوع بی بهره باشــد و عارضه نابینایی 
را متحمــل شــود، هزینــه هنگفتــی در طــول حیــات 
خواهد داشــت.«  او درخصوص تفاهم نامه غربالگری 
اسکلتی _ عضانی عنوان کرد: »بسیاری از عارضه های 
اســکلتی _ عضانــی در دوران کودکی قابل پیشــگیری 
اســت، بنابراین در مناطقی که تغذیه مناسب تر است 
تا 4درصــد و در مناطقی که تغذیه نامناســب اســت تا 
3۸درصد کودکان یک عارضه اسکلتی همچون شانه 
نامتقــارن، پــای پرانتــزی و … دارنــد که بعضــا منجر به 
معلولیت نمی شود، اما فرد را دچار بازنشستگی پیش 

از موعد می کند.«
  

 نیاز ساالنه  ۹ تا ۱۰هزار مورد تجویز عینک  
افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت های 
مراســم  حاشــیه  در  نیــز  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
امضــای تفاهم نامــه ارائــه خدمــات غربالگــری تنبلــی 
چشــم و انجــام مداخــات درمانــی کــودکان محــروم 
گــر در زمان  گفت: »تنبلی چشــم عارضه ای اســت که ا
طایی شناســایی و درمان نشــود، می توانــد منجر به 
معلولیــت بینایی کــودک شــود. بــه همین دلیــل الزم 
اســت کودکان ســه تا 6 ســال، ســه بار در طول سنوات 
عمر خود از نظر تنبلی چشم غربال شوند و در صورتی 
که موارد مشــکوک شناســایی شــدند، به بینایی سنج 
یــا اپتومتریســت ارجــاع شــوند و مداخــات بهنــگام را 
دریافت کننــد. این مداخــات می تواند تجویز عینک 
باشــد یا اینکه در مواقعی نیاز به جراحی داشــته باشد 

که به چشم پزشک مراجعه می کنند.«
 او یادآور شد: »طی تفاهم نامه  امضاشده با بنیاد 15 

خرداد قرار بر این شد که کمک هزینه عینک را بنیاد 15 
خرداد تقبل کند و در سه استان کهگیلویه وبویراحمد، 
نیروهــای  آذربایجان غربــی  و  سیستان وبلوچســتان 
جهادی را معرفی کنند کــه آموزش هــای الزم را بگیرند 
و بــه عنــوان غربالگــر در مناطــق حاشــیه ای روســتاها 
و مناطــق صعب العبــور ایــن اســتان ها، خدمــات را 
اجــرا کنند تــا پوشــش غربالگــری در این مناطــق باالتر 
برود. کمک هزینه عینک که تا ســال گذشــته سازمان 
بهزیســتی کشــور پرداخت کرد، 150هزار تومــان بود که 
مبلغ کمی به شمار می رفت و با توجه به افزایش قیمت 
عینک، پاسخگوی نیازها نبود، اما از سال جاری مبلغ 
بــه 550هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرده و مــا در ســال 
حدودا بین 9هــزار تا 10هزار مورد بــه تجویز عینک نیاز 

داریم.«

غربالگــری  بــرای  تومــان  ۷میلیــارد  تخصیــص 
اسکلتی-حرکتی

روز چهارشــنبه   آییــن امضای تفاهم نامــه همکاری 
و  اســکلتی-حرکتی  غربالگــری  خدمــات  ارائــه 
اســتعدادیابی ورزشــی برای کودکان و نوجوانان هفت 
تا 1۷ ســال محــات کم برخوردار کشــور نیز بیــن بنیاد 
15 خــرداد، معــاون تربیتــی وزارت آموزش وپــرورش و 
کشــور در مصلــی  فدراســیون ورزشــی دانش آمــوزی 
تهران برگزار شــد. حمیدرضا علیانــزادگان، مدیرعامل 
بنیــاد 15خــرداد در ایــن برنامــه به اهــداف ایــن بنیاد 
اشــاره کرد و گفت: »ســه کار ویژه و ماموریــت راهبردی 
بنیاد 15 خرداد ســامت اجتماعی، جوانی جمعیت و 
عمران اجتماعی اســت.«  او افزود: »در بحث ســامت 
اجتماعــی امســال تفاهم نامه هایــی بــا بهزیســتی و 
آموزش وپــرورش و فدراســیون ورزشــی دانش آمــوزان 
خواهیم داشت. از جمله این تفاهم نامه ها غربالگری 
اســکلتی-حرکتی و اســتعدادیابی ورزشی اســت که با 

اعتبار اولیه ۷میلیارد تومان امضا شده است.«

رئیس مرکز خشکسالی دالیل علمی وقوع سیل را در گفت وگو با »شهروند« توضیح داد؛ 

غول مونسون باالی سر ایران 

مشارکت در غربالگری چشم 14هزار کودک در مناطق محروم
گزارش »شهروند« از رویکرد نوین بنیاد ۱5 خرداد ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برای سالمت کودکان ۳ تا ۱5 سال


