اﺣﻤﺪ رﺿﺎ رﻓﻌﺖ ھﺴﺘﻢ رﯾﯿﺲ اداره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادث وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﺣﺪود ھﻔﺖ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ اداره را ﻋﮭﺪه دارم و ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻗﺮﯾﮫ ﭘﯿﺘﺎب زارﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﯾﮑﺎوﻟﻨﮓ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺮدم ﺑﺎﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮا زراﻋﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ درﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﻮﺗﮫ ھﺎ از ﮐﻮه ھﺎ
ﺳﺒﺐ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻼب ھﺎ ﺷﺪه و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ٌ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻮه زارﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺘﮫ
ﻧﺪارد و ﺳﺎﺣﮫ ای ﺧﺸﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھﻢ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮدم از ﺟﺎھﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﺘﮫ ﻣﯽ آورﻧﺪ و در ﮐﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺮﯾﮫ زارﯾﻦ در ھﻤﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ھﻤﮫ دارای ﺑﺮق ،آب ،ﺑﺎغ و ﮔﻞ اﺳﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده 14 ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮودت ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺜﻼ در "ﻗﺮﻏﻨﮫ
ﺗﻮ" ﻗﺒﻼ در آﻧﺠﺎ ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﭼﻮن ھﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻓﻌﻼ ھﻢ ﮔﻨﺪم ) ﺧﺰاﻧﯽ( و ھﻢ ﮐﭽﺎﻟﻮ اﻧﺠﺎ رﺷﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﻗﺮﯾﮫ زارﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮات زﯾﺎد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﮔﺮ ﻣﺎ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﭽﺎﻟﻮ و ﺳﯿﺐ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻓﻌﻼ آﻧﺠﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿﺐ و زرد آﻟﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺑﺎ ھﻮا ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در وﺿﻌﯿﺖ آب و ھﻮا آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺐ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮد ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺪت روز ھﺎی ﮔﺮم
ﺑﯿﺸﺘﺮ و روز ھﺎی ﺳﺮد ﮐﻤﺘﺮ ،ﻗﺒﻼ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻣﯿﺎن طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻮد ﮐﮫ در طﻮل  6ﻣﺎه ﺑﺮف ھﺎ آب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻓﻌﻼ در  4و ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮاش در  5ﻣﺎه ﺑﺮف ھﺎ آب ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺑﺎﻣﯿﺎن ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل دارد ،ﺑﮫ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺑﺮﻓﮑﻮچ ﺳﺎل
 1392ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﮫ در آن ﺣﺎدﺛﮫ دو ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اطﻼع دادﻧﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮﯾﮫ ﺳﺮ ﮐﯿﺞ
ﺑﺮف ﮐﻮچ آﻣﺪه ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده راه ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﮫ رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺒﻮد آﮔﺎھﯽ ﻓﺮاوان و
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪ  ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ از روش
ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ آن ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺮغ ﺳﻔﯿﺪ را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ او ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮓ داد ﮔﻮﯾﺎ آن ﺟﺎ
ﻣﺤﻞ اﻓﺮاد ﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﯽ ﻣﺮغ رھﺎ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮدی ھﯿﺞ ﮐﺎری از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ
ﻧﯿﺎﻣﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  300ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎ ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ،آب ﺧﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ،ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز
ﻣﺎﺷﯿﻨﺮی آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮدم آرام ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  5ﯾﺎ  6روز دوﺑﺎره ﺳﯿﻼب  21ﺧﺎﻧﮫ را درﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
و  3ﺧﺎﻧﮫ را در ان طﺮف ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ از اﺛﺮ آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ادارت در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮت ﺣﻮادث اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ظﺮﻓﯿﺖ ادارات و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ
ﻣﺮدم در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ از آن ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺣﻮادث و آﮔﺎھﯽ دھﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﻢ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺣﻮادث ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺎھﺶ دھﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﻮزه
ھﺎی آﺑﺮﯾﺰ ،ﻏﺮس ﻧﮭﺎل و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺣﻮادث ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ھﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .

