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نیاز فوری مناطق سیل زده 
خوزستان به خدمات درمانی

دانشگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز در 
اطالعیه ای از نیاز فوری مناطق سیل زده به خدمات 
درمانی و لزوم همکاری متخصصان داوطلب در این 
مناطق خبر داد. در اطالعیه فوری دانشگاه علوم 

پزشکی جندی شاپور اهواز آمده است:
با توجه به نیاز اردوگاه های اسکان سیل زدگان 
در مناطقی از استان به خدمات درمانی تخصصی، از 
کادر محترم پرستاری، پزشکان متخصص داخلی، 
اطفال و زنان داوطلب درخواست می گردد جهت 
شرکت در برنامه های درمانی سیل زدگان با شماره 
تلفن های ۳۳۱۱۴۵۰۰ و ۳۳۷۳۱۱۱۸ معاونت 
درمانی دانشگاه تماس حاصل نمایند و مشخصات 
و شــماره تماس خود را اعالم تا برنامه ریزی الزم 

برای حضور آن ها صورت پذیرد.
    

کودکان مناطق سیل زده با 
مشکل خاصی رو به رو نیستند

سرپرســت دفتر امور کــودکان و نوجوانان 
بهزیســتی کشــور با بیان این که در حال حاضر 
کودکان دو مرکز شبه خانواده در پلدختر به دنبال 
سیل در خرم آباد جابه جا شده اند، افزود: کودکان 
تحت پوشش بهزیستی مناطق سیل زده با مشکل 
خاصی روبه رو نیستند و »کمک هزینه معیشت« 
که به میزان ســه برابر مســتمری معمول برای 
مددجویان سازمان بهزیستی است، به کودکانی 
که نزد خانواده های جایگزین هستند، نیز پرداخت 
می شود.  منتظر شبیر با بیان این که تا این لحظه 
هیچ کودکی در مناطق ســیل زده به دنبال فوت 
والدینش، بی سرپرست نشــده است، اظهار کرد: 
تنها دو فرزند یک مادر که به دنبال شرایط نامساعد 
جسمی در بیمارستان بستری بوده و کسی برای 
سرپرستی فرزندان وی در دسترس نبود، به شکل 

موقت به بهزیستی واگذار شدند.
وی با تاکید بر این که کلیــه مهدهای کودک 
استان های ســیل زده و به ویژه استان لرستان که 
دچار آب گرفتگی نشــده اند، از روز گذشته آماده 
پذیرش کودکان بودند، تصریح کرد: با این وجود 
مهدهای آسیب دیده این مناطق تا زمان تعمیر و 

آماده شدن مجدد آن ها تعطیل خواهند بود.
    

سهم مردم در پرداخت 
هزینه های درمانی چقدر است؟

معاون کل وزارت بهداشت ضمن تشریح ابعاد 
پوشش همگانی سالمت، درباره وضعیت پرداختی 
مردم در هزینه های سالمت و هم چنین هزینه های 

فقرزای سالمت توضیح داد.
ایرج حریرچی گفت: پوشش همگانی سالمت 
و تاثیر مراقبت های بهداشتی اولیه بر آن، موضوع 
مورد تاکید ســازمان جهانی بهداشــت در سال 
جاری است. وی افزود: پوشش همگانی سالمت 
به این معناســت که همه مردم بدون مالحظات 
قومی، اقتصادی و جغرافیایی بتوانند همه خدمات 
سالمت مورد نیاز اعم از پیشگیری، ارتقا، درمانی، 
توانبخشی و حتی طب تسکینی را هر موقع و هر 
جایی که نیاز دارند با کیفیت مناسب و بدون سختی 
مالی دریافت کنند. معاون کل وزارت بهداشت با 
اشاره به این که دو موضوع مهم هزینه های سالمت 
و کیفیت خدماتی که ارائه می شود همواره مورد 
بحث و مداقه بوده اســت، گفت: امسال سازمان 
جهانی بهداشت، پوشش همگانی سالمت و تاثیر 
مراقبت های بهداشــتی اولیه بر آن را مورد تاکید 
قرار داده است. حریرچی خاطرنشان کرد: پوشش 
همگانی ســالمت ســه بعد دارد که بعد اول آن 
خدمات سالمت تحت پوشش است. بعد دوم تعداد 
افراد تحت پوشش بیمه و بعد سوم میزان سختی 
مالی هزینه های کمر شکن فقرزای سالمت هستند 
که خوشــبختانه در بعد اول بیــش از ۹۹ درصد 
خدماتی که در دنیا ارائه می شوند در کشور ما هم 
ارائه شده است.  وی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۳ 
درصد مردم بیمه هستند که نسبت به ۸۳.۶ دهم 
درصد قبلی رقم خوبی اســت، اما هنوز ۷ درصد 

مردم بیمه نیستند.

از گوشه و کنار

آذر فخری

هنوز می توانیــم و باید در مورد 
ســیل امســال حرف بزنیم، بحث 
کنیم، دلیل بتراشیم-درست مثل 
کوه و جنگل تراشــی بعضی ها- اما 
چرا بایــد هنوز و حتی تــا مدت ها 
درباره ســیل حرف بزنیم؟ به چند 
دلیــل مهــم؛ اول این کــه دیگر از 
غافلگیرشدن مسئوالن و خسارت 
دادن در مورد غافلگیری ایشــان، 
خسته و کالفه شده ایم. دوم، باید به 
این باور برسیم که کشور ما از دیرباز 
سرزمین خشــکی بوده با دوره های 
بارشی شدید و سیالب هایی از این 
دســت؛ که اگر چنین نبود، آن همه 
پیش بینی در ســازه های پل و سد 
و مسیل و کانال های باستانی اتفاق 

نمی افتاد. 
یک نــگاه ســاده بــه عملکرد 
آن ســازه ها در ســیل اخیــر و 
مقاومــت اعجاب انگیزشــان باید 
این نکتــه را برای مان روشــن کند 
کــه هــم کشــورمان ســیل خیز 
بوده و هســت و خواهد بــود و هم 
آن قدیمی هــا چــه خــوب ایــن 
مســئله را درک کــرده و برایــش 
چاره اندیشــی  ونه پروژ ه ســازی 
 و بودجه گیــری و پیمــان کاری- 

کرده بودند. 
اگر آن چه در پی می آید به کسی 
بربخــورد؛ چه در حد یــک تلنگر و 
چه به دردناکی یک مشــت؛ بسی 
باعث خرســندی خواهد بود؛ زیرا 
االن وقت به خودآمدن و درســت 
دیدن و احســاس مسئولیت کردن 
اســت؛ حتی به بهای از دست دادن 

مسئولیت!

 سهم دستبردهای انسانی؛
 70 درصد!

اول از شیراز شروع  می کنیم با این 
سخن طهمورث یوسفی، مدیر مرکز 
زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
جنوب کشورکه  گفته است: »گرچه 
این سیل دالیل طبیعی هم داشته 
اما دخالت بی رویه انسان در طبیعت 
بیــش از ۷۰ درصد در بروز ســیل 

ویرانگر شیراز دخیل بوده است.«
بسیار بدیهی است که یک بالی 
طبیعی می تواند علت های طبیعی 
هم داشته باشد؛ اما چرا با این شدت 
و چرا چنین ناغافل؟ و چرا در مناطق 
دیگری کــه می شــد حداقل جان 
آدم ها را نجات داد، هم چنان شاهد 
بی توجهی و ادامــه روند غافلگیری 
بودیم. این البته به آن معنا نیســت 
که مسئوالن یا هر نهاد امدادرسان 
دیگــری عمــال کاری نمی کنند، 
بلکــه دقیقا بــه این معناســت که 
تقریبا یــا کاری را که باید بکنند بلد 
نیســتند و نمی دانند چه کار کنند 
یا حواس شان جای دیگری است و 
به گفته اغلب سیل زده ها مسئوالن 
محترم از ابعاد فاجعه بار و وحشتناک 
ســیل و پیامدهای آن خبر ندارند. 
پیامدهایی که تا ســال های ســال 
مردم را درگیر دوباره سازی آن چه از 
دست داده اند خواهد کرد و می دانیم 
که هنوز فاجعه زلزله بم و پس از آن 
زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب روی 
دست مان مانده اســت و تعدادی از 
آن هایی را هم که زلزله پارســال با 

خود نبرد، سیل امسال برد!
یوسفی معتقد اســت مهم ترین 
دلیل شــدید بــودن آســیب های 
ســیل، ســوءمدیریت و عدم توجه 
به اصــول  مدیریت بحران اســت: 
»متاسفانه در ســال های اخیر افراد 

ســودجو و منفعت طلــب در حریم 
رودخانه ها ساخت و ســاز کرده اند 
در حالی کــه ادارات منابع طبیعی و 
دیگر سازمان های متولی نباید اجازه 
چنین اقداماتی را به این سودجویان 
می دادند.«  بســیاری از کارشناسان 
معتقدند یکی از علل اصلی ســیالب 
شیراز و وســعت ابعاد فاجعه بار آن، 
تغییر مســیر رودخانه بــه جاده و 
خیابان بــود. فاجعــه دروازه قرآن 
شــیراز دقیقا به این علــت روی داد 
که مسیل باســتانی این ناحیه را که 
حاصل دوراندیشی و تجربه نسل های 
گذشــته بود، تبدیل کردند به جاده. 
چرا مهندســان و پــروژه کاران - یا 
پروژه سازان- ما درزمینه ساخت وساز 
جاده ها و پل ها و مسیرهای خط آهن 
متوجه نبودند که  اگر مدت زیادی در 
یک منطقه باران نبارید به معنای آن 
نیست که دیگر نخواهد بارید؟ مثال 
همین سیل به رودخانه قم  هم رسید، 
در حالی که چندین سال بود در این 

رودخانه سیلی نیامده بود.
یوســفی چنین ادامه می دهد: 
»عوامل بروز ســیل شــیراز به دو 
بخــش طبیعــی و عوامــل موثر 
ناشــی از دخالت بی رویه انســان 
تقسیم بندی شــده که سهم عوامل 
انســانی بیش از ۷۰ درصــد بوده 
است. پوشــش گیاهی کم از دیگر 
عوامل طبیعی اســت کــه موجب 
تشدید رواناب ســطحی شد. تغییر 
کاربری اراضی یکــی از مهم ترین 
عوامل ایجاد تشــدید رواناب است، 
به گونه ای که در دامنه های شرقی و 
غربی پیرامون مسیل دروازه قرآن، 
ساخت و سازهای تجاری، تفریحی 
و مسکونی انجام شده و رواناب های 
باال دســت ایــن مناطق همــراه با 
رواناب های حاصل از پوشــش های 

نفوذناپذیر در مناطق ساخت وساز 
شده در مسیرهای جدید و یکپارچه 
شده به دهانه خروجی دروازه قرآن 
هجوم آورده و سبب افزایش حجم 
سیالب سرریز شده در دروازه قرآن 
شد .دستکاری در مسیر آبراهه ها و 
یا مسدود کردن کامل این آبگذرها 
که در زیر حوضــه دروازه قرآن و در 
ساخت ســازه های پیرامون مسیل 
دروازه قرآن، به وفور قابل رویت است. 
هم چنین احداث پل های ارتباطی 
روی مســیل ها و تنگ کردن مسیر 
گذر آب بدون در نظر گرفتن حداکثر 
دبی محتمل از جمله پل های ورودی 
مســیل ســعدی و غالب پل های 
ارتباطی رودخانه خشک، از جمله 
مواردی است که در سرریز رواناب ها 
و ایجاد خسارت نقش داشته است.«
آیا باید تغییر کنیم یا به کاسبی 

ادامه بدهیم؟!
گیتــی خزاعــی، پژوهشــگر 
جامعه شناســی تغییــر اقلیــم در 
پاسخ این پرسش چنین می گوید: 
»ســیل اخیر در ایران، عــالوه بر 
همه مصائب، رنج هــا و دردهایش، 
هشداردهنده ظهور یک قشر جدید 
هم هســت؛ »کاسبان ســیل«! که 
همان »سدســتایان«ی هســتند 
که طرفــداران بی چــون و چرا در 

کشورند و حســرت می خورند که 
چرا در این سال ها سدهای بیشتری 
نساختند و با استناد به حجم عظیم 
آب رهاشده در شهرها و روستاهای 
مورد هجوم سیل و با اشاره به کارکرد 
اخیــر برخی ســدهای کشــور در 
نگهداری از بخشــی از این ورودی 
عظیــم آب، و کمک این ســدها به 
محدود کردن ورود آب به شهرها و 
روســتاها، زمزمه ساختن سدهای 
جدید، کسب اعتبارات جدید برای 
سدسازی، دریافت مصوبات جدید 
برای سدسازی، دریافت اعتبار برای 
اتمام ســدهای نیمه تمام کشور را 
ســر داده اند!« خزاعی معتقد است 
تکنیک سدســازی یکی از راه های 
مهار آب است: »اما تعرض و تصرف 
حق آبه طبیعت به واسطه احداث سد 
هم اتهام کمی نیســت که با نادیده 
گرفتنش بشــود به سدسازی های 
بیشتر در کشــوری که سال هاست 
ســدها حق آبه طبیعت را بی محابا 
بلعیده و تبخیر کرده انــد، تن داد. 
رویکرد غیرسیاســی در سدسازی 
یکی از مهم ترین عواملی اســت که 
در سیاست های جدید سدسازی در 

کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.«
ایــن جامعه شــناس بــه گروه 
دوم کاســبان ســیل اخیــر، کــه 
»اقلیم ستیزان« هســتند نیز اشاره 
می کند که »انکارکننــد گان تغییر 
اقلیم« هســتند: »اینان با اشاره به 
حجــم بارندگی های اخیــر، زمزمه 
ورود به دوره ترســالی را سر داده اند 
و با نادیده گرفتن اطالع رســانی ها و 
گزارش های علمی متعدد درخصوص 
گرم شدن زمین به ویژه در خاورمیانه 
و ایران، گویا بنا دارند هم چنان راه را 
برای تداوم سیاست های ویرانگر غیر 
منطبق با تغییــر اقلیم باز بگذارند«. 
خزاعی به گروه سوم کاسبان سیل، 
که »ســیل پیمایان« هستند اشاره 
می کنــد: »آن ها مدیــران قالبی و 
متظاهری هستند که سیل و مصیبت 
و رنج دیدگی مردم را به ابزاری برای 
پنهان کــردن مدیریــت ناکارآمد 
خود و کاســتی های حکمرانی آب 
و منابــع طبیعی در کشــور تبدیل 
کرده اند و با طرفــداری از مدیریت 
فشل، مانعی جدی برای شکل گیری 
مدیریت خردمندانــه و عقالنی در 
کشورند و با نمایشگری های مضحک، 
رفتارهای شعاری و غیرعقالنی را به 
جای رفتارهــای اصیل مدیریتی جا 
می زنند تا کم توانــی مدیریتی خود 
و کم تابی کشور در مقابل بحران ها را 

الپوشانی کنند.«
پس  به این نتیجه می رســیم که 
تغییر الزم است؛ تغییری همه جانبه 
و در همه ابعاد بخصوص در سپردن 
مســئولیت به افراد و ترجیح دادن 
منافــع طبیعت و مردم بــر هر چیز 

دیگری. هم چنان که خزاعی بر این 
مســئله تاکید دارد: »برای عبور از 
مرحله ناکارآمدی و کم کارآمدی و 
ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور، 
هیچ راه و چاره ای جــز روی آوردن 
به مدیریــت عقالنی و هوشــمند و 
جایگزینی »مدیریت مخاطره محور« 
به جای »مدیریــت بحران محور« 
در مدیریــت رخدادهــای طبیعی 
نیســت. تنها راه تقویت مدیریت در 
کشــور تمرکز بر »ارتقای تاب آوری 
جامعه« اســت و جایگزینی رویکرد 
مدیریتی »پیشــگیری و آمادگی« 
به جای رویکــرد مدیریتی »جبران 

خسارت.«
تغییر چقدر طول می کشد؟

معمــوال بیشــتر از زمانــی که 
فکر می کنیم طول می کشــد! چرا 
که ســیل های اخیــر، در نوع خود  
بشدت غیرطبیعی بودند و نشان از 
دستبرد انســان به ساختار طبیعی 
محیط زیســت. بنابرایــن اکنون 
زمان آن رسیده اســت که به جای 
تغییر طبیعت، خودمــان را تغییر 
دهیم و البته کــه این تغییر به دلیل 
پیامدهایــی چون چشم پوشــی از 
منافع آنی، بســیار سخت و زمان بر 
خواهد بود. به گفتــه ناصر کرمی، 
اقلیم شناس: »هیچ رخداد منفردی 
نمی تواند نشانه تغییر اقلیم باشد، اما 
تکرار وقوع رخدادهــای غیرنرمال 
می تواند فرض تغییر اقلیم را تقویت 
کند و مدعیان تغییر اقلیم در ایران 
می تواننــد این گونــه رخدادهای 
غیر نرمال را مبنــای صحت فرض 
خود قرار دهند. اگرچــه هنوز باید 
محتاطانه در این باره صحبت کرد. 
قطعا بخش قابل توجهی از ویرانگری 
سیل ناشــی از مولفه انسانی است. 
مثل تخریب پوشش گیاهی و عدم 
رعایت حریــم رودخانه ها. ســیل 
می توانســت کمتر ویرانگر باشــد 
اگر اقتضائات معمول اکولوژیک در 

مدیریت محیطی رعایت شده بود.

در این فاجعه هم عوامل »طبیعی« دخیلند و هم »غیرطبیعی«!

سیل می توانست کمتر ویرانگر باشد، اگر...

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در چند دهه اخیر نظام خانواده در ایران به دلیل هایي 
مانند گسترش زندگي شهرنشیني، توجه به ظاهر زندگي، 
تغییر در شــیوه زندگي مردم و همچنین ورود و توسعه و 
گسترش وســیله هاي ارتباطي جدید، تغییراتی کرده و 
مسائل و معضالت اجتماعي متنوعي را بوجود آورده است؛ 
یکی از مهمترین مراسمی که این روز ها در میان زوج های 
جوان رواج یافته »جشن طالق« اســت؛ جشنی جدید 
و نو ظهور که هر یک از زوجین بــرای اعالم پایان زندگی 

مشترک خویش به شکل های گوناگون برگزار می کنند.
این روزها عوامل مختلفی همچون دخالت خانواده ها، 
عدم تحقق شــروط ضمن عقــد، ترک زندگی توســط 

یکی از زوجین، اعتیاد، ندادن نفقه و فقر، ضرب و شــتم، 
مشکل روانی و حبس بیش از پنج ســال یکی از زوجین 
که سبب جدایی و پایان یافتن زندگی مشترک می شود؛ 
ازجمله ریشــه ای ترین دالیل افزایش طالق در کشــور 
به شمارمی آید، اما مســئله حائز اهمیت پدید آیی رسم 
بیگانه ای همچون »جشــن طالق« به تبع آن است که به 
تقلید از فرهنگ غربی به ســرعت در حال گسترش است 
و زوجین به دلیل نا آگاهی نمی داننــد با برگزاری چنین 
جشن هایی چه عواقب و پیامد های منفی و ناخوشایندی 

را برای خود و خانواده خویش بوجود می آورند.
البته طالق همیشــه هم بد نیســت؛ با وجود آنکه در 
زمان های گذشته یک مسئله شنیع و باعث سرافکندگی و 
سرشکستگی والدین تلقی می شد، در حال حاضر و با گذار 
از جامعه سنتی به جامعه مدرن این باور تقلیل یافته است. 
در واقع با افزایش سطح آگاهی افراد، خانواده ها به این درک 

و بلوغ فکری رسیده اند، همانطور که ازدواج خوب می تواند 
دروازه های رشد و تحول را به روی فرد بگشاید، به همان 
نسبت نیز ازدواج بد می تواند اثر مخربی بر سالمت جسمی 
و روانی افراد بگذارد. از این رو »طــالق« به عنوان یکی از 
پیچیده ترین مشکل های زندگی زناشویی در بسیاری از 
موقعیت ها همچون زمانی که زن یا شوهری معتاد، بیکار 
یا بزهکار و نااهــل از آب در بیاید یا تفاهــم و جهان بینی 
مشترکی بین شــان وجود نداشته باشــد، پذیرفته شده 
اســت.  اما مســئله مهمتر از معضل اجتماعی طالق که 
در حال حاضر به سرعت در حال پیشــروی است و زنگ 
هشداری برای جامعه ایرانی محســوب می شود، پدیده 
»جشن گرفتن برای طالق« اســت که پیامد های منفی 
بی شــماری را به دنبال دارد که یکی از آنها  شکل گیری 
دشمنی و عداوت بین زوجین و خانواده هایشان است که 
گاهی این دشمنی چنان شدت پیدا می کند که متاسفانه 
خانواده ها، کودکان را نیز در این یارکشی دخیل می کنند.

بر اساس مطالعات و پژوهش های روانشناسی می توان 
گفت »جشن طالق« نخســتین بار در آمریکا شیوع پیدا 
کرد بطوریکه زوجین با برپایی جشنی همانند عروسی با 
مضمون های طالق و جدایی و پخش موزیک و پایکوبی، 

جدایی خود را به همگان اعالم و از این بابت ابراز خوشحالی 
می کنند. در واقع مراسمی است که زوجین آن را به منظور 
کاهش رنج ناشی از طالق برگزار می کنند تا به این ترتیب تا 

حدودی درد و رنج تلخی جدایی را تسکین دهند. 
به عنوان نکتــه پایانی باید خاطر نشــان کرد برپایی 
»جشــن طالق« برگرفتــه از فرهنگ غربی اســت و در 
آن جوامع  با فرهنگ ســازی خاصی صــورت می گیرد 
و بیانگر این مفهوم اســت که بعد از طالق ما دشمن هم 
نیستیم و روابط انسانی معقولی داریم و لزوما هیچ یک از 
طرفین طالق بد نیستند؛ اما متاسانه در ایران، این پدیده 
نوظهور، نمایش فخر فروشی نو کیســه هایی است که با 
برگزاری جشن طالق آنچنانی قصد عرض اندام و شو آف 
دارند؛ بنابراین در زمره یکی از تلخ ترین و تاسف آورترین 

جشن  های ایرانی هاست که در حال رشد و فزونی است.
با توجه به مطالب مطرح شــده نکته واضح اینجاست 
اگر مسئوالن فرهنگی کشور با بهره مندی از علم و دانش 
متخصصین روانشناس درجهت افزایش آگاهی خانواده ها 
و برخورد با این موضــوع اقدامات جــدی اتخاد نکنند، 
پیامد های منفی این جشــن به ســرعت در میان اقشار 
جامعه رواج می یابد که به خودی خود بسیار دردآور است.

جشن طالق؛ پدیده ای که در بین زوج های جوان رواج یافته است!

شادی جعلی برای مرگ یک رابطه

»سیل پیمایان« مدیران 
قالبی و متظاهری هستند 

که سیل و مصیبت و 
رنج دیدگی مردم را به 

ابزاری برای پنهان کردن 
مدیریت ناکارآمد خود 

و کاستی های حکمرانی 
آب و منابع طبیعی در 

کشور تبدیل کرده اند و 
با طرفداری از مدیریت 

فشل، مانعی جدی برای 
شکل گیری مدیریت 

خردمندانه و عقالنی در 
کشورند

مدیر مرکز زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی جنوب 

کشور: گرچه این سیل 
دالیل طبیعی هم داشته، 
اما دخالت بی رویه انسان 

در طبیعت بیش از 70 درصد 
در بروز سیل ویرانگر شیراز 

دخیل بوده است
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