رییس کل سازمان نظام پرستاری:

پرستارانی که تعدیل شدند به کار بازمیگردند

رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری با اعالم این که در رابطه با
پرســتاران  ۸۹روزه ،طرحیها و تمدید طرحیها و پرستارانی که
تعدیل شــدند خبرهای خوبی داریم؛ گفــت :در مجلس روی این
مباحث کار شــده و انشاءاهلل این پرستاران مشمول قانون شده و
به کار برمیگردند که این عالوه بر  ۵۲هزار اســتخدامی است که
در سالهای پیش مجوز آن گرفته شد.

محمد میرزابیگی و معاونین این ســازمان از دانشگاه علوم
پزشــکی و خدمات درمانی اســتان البرز بازدید کردند و در
ادامه نشستی با حضور شــهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی و خدمات درمانی اســتان البرز ،مدیران پرستاری
این دانشــگاه و اعضــای هئیت مدیره نظام پرســتاری کرج
برگزار شد.

میرزابیگی با بیان اینکه از ۳۰۰شــهید جامعه سالمت ۱۶۰ ،نفر
پرســتار بودند؛ اظهار کرد :برای پرستارانی که در خط مقدم دفاع
از ســامت مردم حضور دارند آرزوی ســامت دارم .استان البرز
جایگاه خاص و ویژهای در این دفاع داشــت و میشود گفت یک
ایران کوچک در استان البرز جای گرفته که با این وجود پرستاران
توانستند به خوبی عمل کنند.
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دوشنبه  10مرداد  1401شماره 3489
در نطق میان دستور نماینده مردم شیروان در مجلس:

انتصاب مدیران ُچرتی مشکالت حوزه بهداشت و درمان را مضاعف میکند

نماینده مردم شیروان در مجلس گفت :وزیر بهداشت و درمان! این
وزارتخانه نیاز به مدیران عملیاتی ،انقالبی و میدانی دارد لذا انتصاب
مدیران چرتی و صندلی نشین مشکالت حوزه بهداشت و درمان را
مضاعف می کند که باید تدبیر کنید.
علی جدی در صحن علنی روز یکشــنبه ۹ ،مردادماه مجلس در
نطق میان دســتور خود ضمن عرض سالم و احترام محضر ملت
شریف ایران ،خراسان شمالی و شهرستان شیروان و عرض تسلیت
ایام ماه محــرم خدمت مردم عزیز ،مقام معظم رهبری و همکاران
خودم در مجلس شــورای اسالمی و همچنین ســام و درود می
فرستم به روح ملکوتی امام خمینی (ره) و همه شهدای حریم و حرم
گفت :تقدیر و تشکر می کنم از دولت و رئیس جمهور بخاطر سفر به
استان خراسان شمالی و امید است باعت خیر و برکت برای استان و
رفع بخشی از محرومیت های استان شود و از استاندار و همکارانش
نیز برای پیگیری اعتبارات مصوب سفر تشکر ویژه دارم و امید است
در ادامه هم تالش حداکثری در جهت جذب هرچه بیشتر اعتبارات
مصوب سفر دولت انجام گیرد.
وی افزود :ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامات دولت امیدوار هستم
کاستی هایی هم که وجود دارد با تالش بیشتر مرتفع شود و مردم
از نتیجــه تالش های انقالبی و میدانی و شــبانه روزی این دولت
بهره مند شوند.
نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد :وزیر راه و شهرسازی!
تکلیف راه آهن شیروان -بجنورد به گرگان را هرچه سریعتر مشخص
کنید و شما و دولت آقای رئیسی ادامه دهنده ظلم دولت های گذشته
به این استان برای راه آهن نباشید .راه اسفراین -شیروان و باجگیران
از ضروریات اســتان می باشــد و باید در اولویت اجــرا قرار گیرد و

اخبار کوتاه

همچنین زیرگذر و دوربرگردان هم ســه سال است که بالتکلیف
بوده و تصادفات زیادی در این نقطه اتفاق افتاده اســت لذا شرکت
زیرساخت سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف نماید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد :بیش از  ۷هزار
نفر از مردم شهرستان اسفراین برای مسکن ملی ثبت نام کرده اند و
حدود  ۱۴۰۰نفر هم مبالغ اولیه خود را واریز نمودند اما تاکنون هیچ
اقدام فیزیکی و عملیاتی در این خصوص انجام نشــده است و این

گزارش اختصاصی

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه
یک به سکانس جنجالی سریال یاغی

در نامه روابط عمومی شــهرداری منطقــه یک خطاب به
هاشمی تهیه کننده سریال یاغی آمده است :
جناب آقای سید مازیارهاشمی ؛ تهیه کننده محترم مجموعه
تلویزیونی یاغی
با ســام و احترام روابط عمومی شهرداری منطقه یک ضمن
تشکر از ســاخت مجموعه تلویزیونی پرمخاطب و دغدغه مند
یاغــی که از شــبکه نمایش خانگی در حال پخش اســت در
خصوص پخش دیالوگی در قسمت  11آن که به واگذاری رابطه
مند جمع آوری ضایعات و زباله شهرداری منطقه یک اشاره می
کند الزم به توضیح می داند :کلیه انعقاد قراردادها و معامالت در
شــهرداری تهران با طی تشریفات و مراحل قانونی در مناقصه
و مزایده انجام می شــود و طبق ماده  ١٣آیین نامه معامالت
شــهرداری تهران اعضای  ٥نفره کمیسیون مناقصه و مزایده
در جلسه مذکور تحت نظر ادارات نظارتی حاضرو وفق ضوابط
بررسی و برنده را اعالم می کنند که طبق آن با پیمانکار برنده در
چهارچوب ضوابط  ،قرارداد منعقد و واگذار می شود و هیچگونه
قرارداد پســماند خشک و تر ،رفت و روب و … در خارج از این
چارچوب واگذار نمی شود.
علیرضا هاشمی  -سرپرست روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ایمن سازی معبر با رفع خطر از
فرونشست زمین در منطقه 19

سرپرســت شــهرداری منطقــه  19از رفــع خطــر کامل
فرونشســت زمین به مساحت  9مترمربع و عمق  2متر واقع
ناحیــه  ۱خیابان میعاد جنوبی کوچه  71که بر اثر بارندگی و
شکستگی لوله رخ داده بود خبر داد.
به گزارش امتباز؛ علیرضا جعفری درخصوص فرونشت زمین
در ایــن منطقه افزود :یکی از معضــات که در برخی مناطق با
آن روبرو هســتیم پدیده فرو نشست زمین اســت و با توجه به
گشــت های مســتمر اکیپ های اجرایی و مشاهده فرونشست
آســفالت درکوچه  71خیابان میعاد جنوبی ،تیم اجرایی این ناحیه
با اقدامات معاونت فنی و عمرانی نسبت به ایمن سازی این معبر
اقدام کردند .او با اشاره به تدارک برنامه های مختلف درخصوص
پایش منطقه برای پیشــگیری و کاهش بحران گفت :با حضور
عوامل ناحیه در اســرع وقت با اجرای عملیات بتن ریزی و لوله
گذاری اقدامات الزم برای هم ســطح سازی صورت پذیرفت و
پس از پایان بارندگی ها این معبر آســفالت خواهد شد .به گفته
این مسئول در پی فرو نشست این زمین هیچ خسارتی به وسیله
نقلیه شهروندان و عابران پیاده وارد نشده است.

مناسب سازی  ۴هزار مترمربع از معابر
و خیابان های منطقه ۱۴

عملیات زیرســازی و لكه گیری معابر اصلی و فرعی ســطح
منطقه  ۱۴با هدف مناسبســازی سطوح کوچه ها ،خیابانها و
رفع مشکالت در تمامی خیابان های منطقه در حال انجام است.
به گزارش امتباز؛ محمد امین ساالری پور شهردار منطقه در
این باره گفت :در راستای پاسخگویی مناسب به درخواست های
شهروندان و به منظور روان سازی عبور و مرور شهری  ،عملیات
لکه گیری معابر طبق برنامه منسجم در حال اجراست .به گفته
وی در این خصوص عملیات لکه گیری آســفالت برای بیش از
 ۴هــزار و  ۲۵۰متر مربع از معابــر و خیابان های منطقه انجام
شد .ساالری پور با اشــاره به استفاده بیش از  ۷۰۰تن آسفالت
برای بهســازی و لکه گیری معابر و فرعی و اصلی از جمله در
محورهای درودیان ،لرستان ،پاسدار گمنام و ...افزود :همچنین
رفع خرابیهای سطح معابر با هدف ارتقا کیفیت زندگی و آماده
سازی بستری مناسب جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و
ایجاد منظر بصری خوشایند برای ساکنان محالت کم برخوردار
منطقه در دســتورکار است .شهردار منطقه با بیان اینکه عالوه
بر عملیات روکش آســفالت مکانیزه که در شریان های اصلی
و عبوری منطقه انجام شــده اســت ،خاطرنشان کرد :عملیات
کاترزنی ،زیرسازی و لكه گیری آسفالت نیز در خیابانها و نواحی
ششگانه منطقه با توجه به نیازسنجی و با توجه به اولویت توسعه
محالت و با توجه به احتمال تخریب آســفالت محالت پس از
بارندگی های آتی ،مستمر انجام خواهد شد.

ظلم به مردم شهرستان بوده که دولت باید در این رابطه اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلــس اظهار کرد :وزیر آموزش و پرورش!
تصویب آئین نامه رتبه بندی فرهنگیان بایســتی هرچه سریعتر در
دولت انجام شود و رتبه بندی نیز در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسد
و همچنین تکلیف نهضتی های بعد سال  ۹۲و مدرسین طرح امین
و مدارس غیرانتقاعی نیز الزم است هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود
و کمبود معلمان در خراسان شمالی و شیروان بسیار است که بایستی

دولت در این زمینه تدبیر نماید همچنین خادمان مدارس نیز وضعیت
مناسب دریافت حقوق ندارند که باید توجه به این قشر صورت گیرد.
جدی تاکید کرد :وزیر بهداشت و درمان! این وزارتخانه نیاز به مدیران
عملیاتی ،انقالبی و میدانی دارد لذا انتصاب مدیران چرتی و صندلی
نشین مشکالت حوزه بهداشت و درمان را مضاعف می کند که باید
تدبیر کنید .بازسازی و رفع مشکالت تاسیساتی و عمرانی بیمارستان
امام خمینی (ره) و خرید دستگاه ام آر آی و احداث دانشکده پرستاری
شــیروان باید با فوریت انجام شود و نیروهای طرحی ایام کرونا هم
تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار کرد :سرپرست وزارت کار! چهارماه ازسال گذشته و هنوز
تکلیف دریافتی بازنشســتگان روشن نیست و هرچه سریعتر اقدام
شــود و احقاق حق شود .سازمان تامین اجتماعی با تولید کنندگان،
کارآفرینان و نهادهای مرتبط مدارا نمی کند و تولید را در برخی نقاط
استان با مشکل مواجهه کرده است لطفا نظارت بیشتری انجام دهید.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد :وزیر صنعت ،معدن و تجارت!
با توجه به ابالغ قانون ســاماندهی خودرو تصویب اجرایی وارادت
خودرود در دولت باید با ســرعت صورت گیرد ضمنا وضعیت بازار
خودرو مناســب نیست و مردم ناراضی اند لطفا هرچه سریعتر اقدام
شود .وضعیت قیمت برخی از کاالها در بازار مناسب نیست و برای
مثال روغن موتور که در عرضه و تولید آن انحصار وجود دارد نیاز به
نظارت بیشتری دارد و عرضه لوازم خانگی هم برای مردم نارضایتی
ایجاد نموده و قیمت را باال برده اند و بازار را به ســمت انحصار می
کشــانند الزم است وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف کننده در
این خصــوص اقدام جدی کند تا مبادا در حــوزه لوازم خانگی هم
انحصار ایجاد شود و مثل خودرود مردم با مشکل روبه رو شوند.

وی بیان کرد :وزیر اقتصاد! ضمن تشکر از اقدامات و تالش های
انقالبی شما وام متولدین به درستی در برخی بانک ها اقدام نمی شود
و برخــی از بانک ها نیز در اخذ ضمانت برای وام ها مطابق بخش
نامه وزارتخانه و بانک مرکزی عمل نمی کنند و مردم را به زحمت
می اندازند که این موضوع نظارت بیشــتری می خواهد .سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی نیز بایستی جدی تر و سریع تر اقدام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد :وزیر کشاورزی!
به خرید تضمینی دام ســبک و سنگین سرعت بیش تری دهید تا
بیش تر از این عشــایر دچار مشکل نشــوند و با توجه به حذف ارز
ترجیحی برای نهاده هــا دامی لذا تامین مالی تعاونی ها و اتحادیه
ها برای خرید و ذخیره ســازی نهاده دام در اولویت قرار گیرد .مردم
در بسیاری از نقاط استان و شهرستان و روستاها برای تهیه نان که
حداقل نیاز است با مشکل مواجهه هستند و برای اختصاص سهمیه
آراد بیشتر برای روستاها به ویژه برخی از مناطق مرزی اقدام جدی
تری انجام شود و الزم است وزارتخانه در این حوزه قوی تری عمل
کند.
جدی بیان کرد :وزیر کشور! ضمن تقدیر از رئیس جمهور و معاون
اول و حضرتعالی برای حضور سریع و میدانی در نقاط مختلف حادثه
دیده سیل و زلزله الزم است جهت پیشگیری اقدامات مناسبی انجام
شود .در استان خراسان شــمالی و شهرستان شیروان محله هایی
در معرض ســیل شناسایی و مطالعات انجام شده و جهت رفع این
موضوع نیاز به اعتبار مناسب دارد که الزم است حضرتعالی و سازمان
برنامه و بودجه در این خصوص اقدامات مناسبی انجام دهد تا دوباره
مردم دچار خســارت مالی و جانی نشوند.امیدوارم در آینده با تالش
بیشتر کاستی های موجود در کشور را مرتفع کنید.

گزارش «امتیاز» در مورد چرایی سیالب اخیر

راه آسان رهایی از آسیبهای سیل

️ فرهاد چاردهی

سیل به معنی طغیان آب و زیر آب رفتن گسترهای
از زمین و طوفانی شــدن هوا میباشد .در خالل یا
پس از یک بارندگی شــدید ،مقدار دِبی رودخانه به
سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر عادی
خود ســرریز و دشت ســیالبی و مناطق اطراف را
دربرمیگیرد .با بررسی دشتهای سیالبی قدیمی
و آبرفتهای آن شــاید بتوان با درجهای از تقریب
احتمــال وقوع و بزرگی ســیلهای آتی منطقه را
مشــخص کرد .در ابتدا قصد داریم انواع ســیل را
برایتان معرفی کنیم.
سیل یکی از پدیدههایی است که اغلب کشورهایی
که موقعیت جغرافیایی خاصی دارند را مورد حمله
قرار میدهد و اگر امکانات مناسبی نیز برای مقابله
با این پدیده ویرانگر وجود نداشــته باشد ،به افراد
و امالک آنها آســیب جدی وارد میشود .به گفته
این کارشناس معموال در تابستانها در باالی ایران
ســامانه پرفشــاری وجود دارد که نمیگذارد هوا
صعود کند ولی االن آن سامانه پرفشار عقبنشینی
کرده و به طرف عربستان رفته درنتیجه هوای گرم
و مرطوب موســمی وارد ایران شده و تا تهران هم
نفوذ کرده و موجب وقوع ســیل شــده است .این
ســیل تا قم هم رسیده است اما پیشبینی میشود
از دامنه البرز عبور نکند و متوقف شود.
به گفته کارشناســان وقوع ایــن بارانهای تند
و موســمی طبیعی است اما مســاله این است که
به دلیل خشکســالی و کاهش پوشش گیاهی در
ایرلن ،این بارانها شکل سیالب به خود میگیرد.
در ســیل اخیر مسئوالن و مردم خوش قلب کشور
تاجایی که توانستهاند به دیگر مردم سیلزده یاری
رســاندهاند اما بررسی علل آن و نحوه جلوگیری از
آن چیست و چگونه است؟
بارشهای فصلی چگونه شکل میگیرد؟
عضــو هیــات علمی پژوهشــکده علــوم جوی
پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی در
مورد ماهیت بارشهای مانسونی (فصلی) در سال
جاری گفت :سامانههای بارشی ناشی از برهمکنش
جو و دریــا یا اقیانوس ،به دالیــل مختلفی مانند
تاثیرپذیری از شــرایط دورپیوندها ،برخی سالها
قویتر و برخی سالها ضعیفتر هستند.
دکتر پروین غفاریان ادامه داد :سامانههای جوی
از عوامــل متنوعی تاثیر میپذیرنــد؛ مانند میزان
تابش دریافتی از خورشید ،عامل دورپیوندها ،دوری
و نزدیکــی از دریاها ،عرض جغرافیایی ،پوشــش
گیاهی و شرایط حاکم بر منطقه جوی.
امسال شاهد تابســتانی گرم بودیم و مانسون به
دلیل تضاد دمایی بین ســطح خشــکی در شبه
قاره هند و خنکی نســبی اقیانوس هند ،همچنین
رویداد فعل و انفعاالتی در جو به وقوع پیوست.
وی درباره ریشه کلمه مانسون که از کلمه موسم
در عربی به معنای فصل گرفته شــده است ،اظهار
داشت :زمانی که زمین از حد عادی گرمتر میشود،
ســامانههای کمفشار گسترده ایجاد میشوند و در
پی حرکت صعودی به سطوح باالی جو میروند و
ابر و بارش تشکیل میدهند.
غفاریان گفت :زمانی که سامانههای پرفشار روی
اقیانوس و کمفشار روی قارهها تشکیل میشوند،
به دلیــل انتقــال رطوبت به درون جــو و جهت
جریانات جوی ،رطوبت عظیمی وارد شبه قاره هند
میشــود .یکی از عوامل مساعد افزایش بارشها
وجود کوهستان اســت .برخورد این جریان جنوب
غربی که رطوبت را از اقیانوس به خشــکی منتقل
میکند به رشتهکوههای هیمالیا باعث صعود این

جریانات میشــود .بر اساس این روند هر ساله در
جنوب شرق ایران شــاهد بارشهایی هستیم که
در برخی سالها معمولی و بعضی سالها سیالبی
است.
عضــو هیــات علمی پژوهشــکده علــوم جوی
پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ادامه
داد :اما نقشــههای هواشناسی امســال نشان داد
سامانه مانســون به عرضهای باالتر کشیده شده
و رطوبت خیلی عظیمی از ســمت اقیانوس هند،
دریای عرب و دریای عمان به سمت جنوب شرقی
ایران حرکت کرد و تا مرکز کشــور خود را رساند
که بر اثر آن ،شاهد بارش و رطوبت زیادی بودیم.
وی ادامه داد :البته طی هفته گذشــته دو سامانه
بارشی در کشــور فعال بود .یک سامانه در شمال
کشــور فعال بود که از ایجاد جریانهای پرفشــار
روی دریــای خزر و شــمالی شــدن جریانات آن
رطوبت قابــل توجهی از دریای خزر به ســواحل
منتقل شــد .امــواج میانی هم به صعــود هوای
مرطوب کمک کرد و این سامانه تا دامنههای البرز
و اســتانهای زنجان و تهران کشیده شد؛ ولی در
استان تهران گسترش سامانه مانسونی موثرتر بود.
چه عواملی به افزایش رطوبت سامانه
بارشی فصلی کمک کرد؟
غفاریان گفت :اما رطوبتــی که از اقیانوس هند،
دریای عــرب ،دریای عمــان و خلیج فارس طی
بارشهای فصلی وارد کشور شد ،باید به ارتفاعات
باالتر صعود میکرد تا به تشکیل ابرهای همرفتی
منجر شــود .دو عامل به این امر کمک کرد؛ اول
رشــته کوه زاگرس و البرز موجــب صعود هوای
مرطوب شــدند و دوم گرم بودن ســطح زمین به
صعود هوا و ایجــاد ابرهای همرفتی و بارشهای
نقطهای انجامید که به سیالب منجر شد.
هــوای گرم صعود میکند و رطوبت در جو با این
هوا باال مــیرود .بر اثر ایــن پدیدهها بارشهای
همرفتــی خیلی قوی رخ داد کــه ضخامت ابر در
آن زیاد و انرژی خیلی عظیمی داخل آن است که
بــا بارشهای رگباری در زمان کوتاه حجم زیادی
از آب تخلیه میشــود؛ به شکلی که زمین فرصت
جذب آن را نــدارد .بارشهای ناشــی از ابرهای
همرفتی به این دلیل خطرناک است.
وی با تقســیم بندی ســامانه های بــارشزا به
دو دســته همدیــدی ( )synopticو همرفتی
( )convectivگفت :سامانههای همدیدی بسیار
راحتتر روی نقشــههای جوی آشکار میشوند و
بــرای پیشبینی آنها نیاز بــه تجهیزات و فناوری
خیلی خاصی نیست.
عضــو هیــات علمی پژوهشــکده علــوم جوی
پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی
افزود :برای نمونه توفان شاهین که سال گذشته در
دریای عرب شــکل گرفت و به چابهار رسید و بعد
به عمان رفت ،نتیجه فعالیت همین ســامانههای
همدیدی بود که در نقشههای هواشناسی و تصاویر
ماهوارهای میشــد آن را دید و میزان بارش آن را
در مسیر محاسبه و اطالعرسانی کرد.
وی تاکید کرد :اما توفان خرداد  ۱۳۹۳و فروردین
 ۱۴۰۱که در تهران موجب تندباد شدید شد؛ از نوع
سامانههای همرفتی بود که اگر هم با بارش همراه
نشــود ،تندباد و توفان را پدید مــیآورد .البته اگر
مرطوب باشد به بارشهای سیلآسا منجر میشود.
ضرورت توجه به ابزار پیشرفته و
پیشبینهای مجرب برای پیشبینی
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشبینی وقوع
سامانههای همرفتی ممکن است یا خیر ،گفت :این
امر ممکن اســت؛ اما به ابزار و تجهیزات از جمله

رادار هواشناسی نیاز دارد .البته در کشور چند رادار
داریم ،ولی موقعیت توپوگرافی ایران به دلیل وجود
رشتههای کوههای البرز و زاگرس ،مرزهای دریایی
گســترده و اراضی کویری موقعیت خاصی است.
همچنین سامانههای جوی متعددی با خصوصیات
متفاوت ایران را تحت تاثیر قرار میدهند که کمتر
کشوری چنین توپوگرافی پیچیده ای دارد و متاثر
از سامانه های آب و هوایی متفاوت است.
برای پیشبینی دقیق این ســامانهها باید شبکه
راداری گســترده شود ،ایستگاههای جو باال توسعه
یابد و سامانه های مختلف جوی را رصد کرد.
وی افزود :ایســتگاه جو باال که هزینه زیادی هم
دارنــد پروفایل قائم جو را به دســت میدهد و بر
این اســاس کارشناســان میتوانند شاخصهای
ناپایداری جو را محاســبه کنند تا برای خود کشور
آستانه شاخص ناپایداری را به دست آورند .از این
نوع ایستگاهها فعال در کشور  ۶یا  ۷ایستگاه فعال
داریــم؛ ولی فقط در مهرآباد دو بار در روز (هر ۱۲
ساعت یک بار) ایستگاه جو باال استفاده میشود.
عضــو هیــات علمی پژوهشــکده علــوم جوی
پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی
خاطرنشان کرد :با تلفیق محصوالت رادار و ماهواره
هواشناسی ،نمودار جو باال ،پایش نقشه های جوی،
داده های هواشناســی ،دادههای ایستگاههای جو
بــاال و کمک گرفتن از پیشبینهــای باتجربه و
آموزشدیده (آشــنا با اقلیم و شــرایط توپوگرافی
منطقه و روشهای نویــن پیشبینی جو) با دقت
بیشتری میتوان شکلگیری و حرکت سامانههای
همرفتی را پیش بینی کرد.
پیشبینی سریع یا ( )Now Castingحدود ۶
ساعت قبل از وقوع توفان آن را پیش بینی میکند،
البته در برخی شــهرها مانند یزد به دلیل کمبارش
بودن آنها رادار هواشناســی نداریم؛ ولی در برخی
شــهرها مانند تهران یا شیراز داریم که باید از این
تجهیزات و دادههای آن بیشتر استفاده کرد.
غفاریان در مورد دلیــل افزایش مخاطرات جوی
در سال های اخیر گفت :تغییرات اقلیم و گرمایش
زمین باعث افزایش وقوع توفانها شده است .اگر
پیشــتر هر  ۵۰سال یک بار شــاهد وقوع این نوع
ناپایداریها بودیم؛ اکنون با بسامد بیشتری و مثال
در بازههای زمانی کوتاهتر به وقوع میپیوندد .باید
با اســتفاده از تجهیزات الزم و نیروی متخصص
بیشتر آمادگی خود را در برابر این تغییرات افزایش
دهیم.
وی در مورد استمرار فعالیت سامانه مانسون جاری
توضیــح داد :البته موقعیت جــوی برای بلندمدت
پیشبینی ناپذیر اســت ،اما بر اســاس نقشههای

هواشناسی انتقال رطوبت از روی اقیانوس هند به
ســمت ایران در روزهای آتی کم یا قطع میشود.
تا روز سه شــنبه ( ۱۱مرداد) بارش در استانهای
کرمان و ارتفاعات زاگرس را خواهیم داشــت؛ ولی
جو کشور به سمت پایداری میرود.
اصالح حریم رودها تنها راه رهایی از
آسیبهای سیل
پروفســور عــزتاهلل رییســی ،اســتاد رشــته
هیدروژئولوژی بخش علوم زمین دانشــکده علوم
پایه دانشــگاه شــیراز و پدر هیدرولوژی آبهای
زیرزمینی در ایران  ،در پاسخ به این سوال که برای
مقابله با ســیل فناوری مورد نیاز است یا مدیریت،
گفــت :برخورد با این حوزه قبــل از هر چیزی به
مدیریت نیاز دارد .بایستی حریم رودها رعایت شود
و در این زمینــه نیاز داریم که حریمهای رودهای
کشور را اصالح کنیم و راهی به غیر از این نداریم.
چنانچه که امســال مشــاهده کردیم در یکی از
مناطق گردشگری ،ســاختمانهایی که در اطراف
حریم رودها ساخته شده بود را خراب کردند.
وی اضافــه کرد :موضوع مهم دیگر در برخورد با
مخاطره ســیل این است که طرحهای عمرانی که
ن رودها ســاخته میشود مانند پلهایی که
پیرامو 
در مســیر رودها ساخته میشــود و یا دیوارههایی
که در اطراف رودها احداث میشوند ،مورد بررسی
قرار گیرند تا ببینیم که آیا این ســازهها بر اساس
محاسبه مهندسی تاسیس شدهاند یا خیر .بسیاری
از این سازهها بر اساس محاسبات مهندسی نبوده،
بنابراین زمانی که سیلی در منطقهای رخ میدهد،
تخریب میشوند.
رعایت حریم رودها و حفظ مراتع؛
 ۲رکن بنیادی برای مقابله با سیل
رییسی تاکید کرد :اینها بخشهای فناوری است
که باید نســبت به آنها تجدید نظر شــود و کشور
نیــز از نظر فناوری و علمی در این حوزه کمبودی
ندارد و هیدرولوژیستهای کشور با این موضوعات
آشنا هستند ولی باید مدیریت شود .از این رو تاکید
میشود که در وهله اول حریم رودها رعایت شود
و در وهلــه دوم ،جاهایی که بدون در نظر گرفتن
معیارهای مهندسی ،دســتکاری شده است ،مورد
بازنگری قرار گیرد.
توانایی جذب خاک در جذب آب سیالب
عضو هیات علمی دانشــگاه شیراز به بیان اثرات
فرونشســت در جذب آب سیالب پرداخت و خاطر
نشــان کرد :فرونشست در این زمینه اثرات زیادی
ندارد ،چون این الیههای ســطحی خاک است که
میزان ورود بــه زیر زمین را کنتــرل میکند .به
عبارت دیگر در فرونشســت حجــم آب زیرزمینی

کاهش مییابد ،ولی در سیالب موضوع این است
که چه میزان آب میتواند در زمین نفوذ کند.
وی اضافــه کرد :خاک این خاصیــت را دارد که
در بارندگیهایی که تا  ۵۰میلیمتر در ســاعت رخ
دهــد ،همه آن را جذب میکنــد و زمانی که این
میزان به باالتر از  ۵۰میلیمتر میرســد ،رواناب،
ایجاد میشــود .برای حفظ نفوذپذیری خاک حفظ
مراتــع و جنگلها و اینکه خاک کشــور را عریان
نکنیم ،بسیار حائز اهمیت است.
دکتر رییســی خاطر نشــان کرد :از این رو عدم
زراعت در شیب و حفظ خاک توسط پوشش گیاهی
در کاهش آسیبهای ناشی از سیل بسیار میتواند
مهم باشــد؛ چرا که وجود پوشــش خاک ،سرعت
سیالب را میگیرد.
وی ادامه داد :مشــکلی که ما در سیل داریم ،این
اســت که در مدت کوتاهی ،حجــم زیادی آب از
منطقــهای عبور میکند ،ولی اگر مراتع و جنگلها
حفظ شود ،ســرعت آب در برخورد با این پوشش
گیاهی کم میشــود و این موضوعی است که ما
در ایــران کمتر به آن توجه کردیم و باز هم تاکید
میکنیم ،در این زمینه باید به حفظ حریم رودها و
حفظ مراتع و جنگلها توجه کنیم تا از این طریق
سرعت سیل را کاهش دهیم و خسارات کم شود.
آیا آب سیالب قابل ذخیرهسازی است
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در پاسخ به
این سوال که آیا آب سیالبها قابل ذخیرهسازی و
بهرهبرداری است ،توضیح داد :رسوباتی که همراه
با سیل میآید ،حاوی حجم زیادی از سنگ ریزهها
ت است و اگر بخواهیم وارد
و حتی سنگهای درش 
سد کنیم ،این رسوبات ،از ظرفیت سدها میکاهد
و اگر وارد تغذیه مصنوعی کنیم ،این سازهها دارای
ضخامت کمی هستند و در نتیجه موجب پر شدن
آنها میشود .از سوی دیگر اگر همراه این سیالب،
رسوبات دانهریز باشــد ،به مرور زمان خلل و فرج
تغذیه مصنوعی را مسدود میکند و موجب کاهش
نفوذ خواهد شد.
رییسی با تاکید بر اینکه ســیالبها دارای دوره
بازگشت هســتند ،اظهار کرد :این رخدادها هر ۱۰
تا  ۲۰ســال یک بار به وقــوع میپیوندند؛ از این
رو از نظر اقتصادی به صرفه نیســت تا برای جمع
آوری آبهای ناشی از سیالب ،برنامهریزی خاصی
صــورت گیرد؛ لذا این موضوعــی که دائما مطرح
میشــود چرا از آب سیالبها استفاده نمیشود ،از
نظر جنبههای علمی ،صحیح نیست.
این اســتاد دانشــگاه شــیراز تاکید کرد :در این
زمینه مســاله اصلی که مطرح میشــود و باید بر
روی آن تکیه شــود ،این است که رودخانه بخشی
دارد که آب پایه از آن عبور میکند و بخش دیگر
آن حریم اســت که در این بخش ،آب رودخانه به
ندرت عبور میکند و تنها زمان ســیل شاهد ورود
آب بــه محوطه حریم رودها هســتیم .با توجه به
اینکه ســیالب دارای دوره بازگشــت بوده و دوره
بازگشت آنها نیز متغیر است و زمانی که این دوره
بازگشت طوالنیتر میشود ،شروع به ساختوساز
و یا توسعه باغات در حریم رودها میشود و با این
اقدامات ،حریم رودها گرفته میشود.
وی در پایان گفت :در این صورت با رخداد سیل،
آب وارد کوچهها و خیابانها میشــود ،ضمن آنکه
ســرعت عبور آب نیز افزایش مییابد .اگر آب در
حریم خود حرکــت کند ،به طور طبیعی در جریان
است ،ولی اگر مسیر حرکت رود کاهش یابد ،ارتفاع
عبور آب دو ،ســه و یا چهار برابر شده و بر سرعت
عبور آب افزوده میشــود و در نتیجه ســیل آثار
مخربتری را بر جای خواهد گذاشت.

