در گزارش وزرا به مجلس اعالم شد

خسارت  35هزار میلیارد تومانی سیل
کواکبیان در تذکر شفاهی در مجلس :سازمان برنامه و بودجه ،خسارت سیل در استان تهران را برآورد و پرداخت نماید

گروه سیاسی :جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی دیروز
باز هم به حوادث ســیل اختصاص یافت .این بار البته از دولتیها

هم آمده بودند تا به بهارستان نشینها گزارش دهند .گزارشی که
نشان میداد ،ســیل اخیر حدود  35هزار میلیارد تومان خسارت

به بار آورده اســت .دراین جلسه ســحر تاج بخش ،رئیس سازمان
هواشناسی با تشریح عملکرد این سازمان در...
صفحه2
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نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید برگزار شد

«مردمساالری آنالین» بررسی میکند

قدردانی از کمکهای مردمی
به سیلزدگان

حاشیههای حضور حشدالشعبیها در ایران

صفحه3

صفحه1

ظریف در حاشیه مراسم رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی:

اروپا هیچ بهانهای
برای آغاز نکردن اینستکس ندارد
صفحه3

مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران تاکید کرد

عکس :مهر

«سید بشیر حسینی» چگونه داور «عصر جدید» شد؟

هویت مجهــول داور عصــر جدید بــرای «احســان علیخانی»
دردسرســاز شده اســت« .سید بشیر حســینی» ،متولد آذر ،۱۳۶۰
فارغالتحصیل دکترای فرهنگ وارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)،
دارای تحصیالت سطح  ۲حوزوی داور پرحاشیه عصر جدید است.
به گزارش «مردمســاالری آنالین» ،او پیــش از اینکه داور عصر
جدید باشــد ،به عنوان یکی از مؤلفین کتاب ســواد رســانهای دوره
دبیرســتان در ســالهای اخیر و مدیر گروه فرهنگ و اندیشه شبکه
چهارم سیما معرفی میشد.
صفحه10

کارلوس کــیروش با حملهای تند به مهدی تــاج تایید کرد که
از فدراســیون فوتبال ایران به فیفا شــکایت کرده است .او گفت که
شــخص تاج باعث شده که این شــکایت را علیه فدراسیون ایران در
بخش حقوقی فیفا باز کند.
کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگو
با ایســنا با تأیید شکایت رســمی از ایران به فیفا بابت مطالباتش با
حمله به مهدی تاج تاکید کرد که او و مسئوالن فدراسیون مجبورش
کردهاند که از ایران به فیفا شکایت کند.
صفحه8

سرمقاله

بخاطر تاج
از ایران شکایت کردم

یادداشت

مقصر اصلی این همه حادثه کیست؟

لزوم ارزیابی مدیریت بحران در کشور

سمیراقیاسی

سید عالالدین حیدری

تغییر و اصالح ســازمان مدیریت بحران کشــور
(ســختافزاری _ نرمافزاری) :باتوجه به حادثه خیز
بــودن ایران و نیز پیش آمدن ســیل اخیر که خود
معیاری برای سنجش سازمان مدیریت بحران کشور
از دو بعد ســختافزاری و نرمافزاری تبدیل شــد،
میتوان گفت سازمان مدیریت بحران نیاز مبرمی به
تغییر و اصالح جدی در حوزه مســئولیت خود که
همان مدیریت بحران کشور است دارد .
کارکرد اصلی سازمان مدیریت بحران کشور :اول
چابکسازی و توانمندســازی مدیران در مواجهه با
حوادث چه قبل از بحران و چه بعد از بحران است که
متاسفانه تجربه اخیر نشان داد که این بعد سازمان
بشدت نیاز به تقویت و اصالح دارد .عملکرد ضعیف
برخی مدیران در مناطق مختلف کشور این ضعف را
بخوبی نشان داد.
تقویت زیرســاختهای ارتباطــی و بکارگیری
فنآوریهای نوین در مدیریت بحرانهای مختلف با
هدایت سازمان مدیریت بحران و بهرهگیری از تجارب
موفق ،یکی دیگر از کارکردهای ســازمان مدیریت
بحران است که متاسفانه در سیل اخیر شاهد پویایی
در این حوزه نبودیم.
باتوجه به نقش مهم و کلیدی ســازمان مدیریت
بحران کشــور در ایجــاد هماهنگــی در مدیریت
بحرانهای پیش آمده ،به نظر میرسد که سازمانی
در رده معاونت وزیر نمیتوانــد جوابگوی مدیریت
مورد انتظار و تعریف شده باشد .بلکه جایگاه حساس
و مهم سازمان مدیریت بحران میطلبد که به عنوان

وزارتخانه یا سازمانی در سطح معاون رئیسجمهور
تعریف گردد.
بــه کارگیری مدیران کارآمــد و الگوهای موفق
مدیریتی در سطح مدیریت این سازمان میتواند در
کارآیی مدیریت بحران کشــور نقش بسزائی داشته
باشد.
بررســی و جمــعآوری الگوهای برتــر مدیریت
بحران ســیل اخیر در کشــور :باتوجــه به تجارب
مختلــف مدیریتی در مواجه بــا بارندگیهای اخیر
کشــور و نیز الگوهای مختلف مدیریتی در برخورد
با ایــن بارندگیهــا و همچنین زلزلههــای اخیر
کشــور ،شناســایی ،گردآوری و آسیبشناسی این
تجارب میتواند راهگشــای برنامهریزیهای آینده
ســازمان مدیریت بحران کشور باشــد .لذا معرفی
الگوهــای موفقــی مانند مهندس بازونــد در زلزله
کرمانشــاه و نیــز بارشهای اخیــر و بهرهگیری از
تجارب ارزنده مدیریتی ایشــان و تیم همراهشــان
میتواند در فربه شدن و نیز تقویت مدیریت بحران
موثــر باشــد .ضــرورت تشــکیل کار گــروه ویژه
آسیبشناسی و ریشهیابی چرایی تبدیل بارندگیهای
اخیر بــه بحران ملی :خســارتهای وارده به منابع
کشــور و تبدیل این بارندگیها به بحرانی خسارت
آفرین ،ضرورت آسیبشناســی علمــی و دقیقی از
چرایی این وضعیت را گواهی میدهد.
لذا تشــکیل کارگروه ویژهای در ســطح ملی به
منظور شناسایی علل و عوامل تبدیل این بارندگیها
به بحرانی با این وسعت ،ضروری میباشد.

خبر
نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید برگزار شد

قدردانی از کمکهای مردمی به سیلزدگان

نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در سال جدید به ریاست حجت االسالم و المسلمین
حســن روحانی رئیس جمهور و بــا حضور رئیس
مجلس شورای اســامی ،رئیس قوه قضائیه و دیگر
اعضای شورای عالی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در ابتدا به رئیس
جدید قوه قضائیه که برای اولین بار در جلسه شورای
عالی شرکت داشت ،خوشآمد گفت و ابراز امیدواری
کرد که همکاریهای قوه قضائیه در پیشــبرد امور
اقتصادی کشــور با استفاده از ظرفیت شورای عالی
هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد.
حسن روحانی با اشاره به وقوع سیل بیسابقه در

کشــور که از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن
هنوز ادامه دارد ،گفت :از مردم خوب کشــورمان که
در کنار نیروهای امدادی ،مسئوالن کشور و نیروهای
نظامی و انتظامی به کمک ســیلزدگان شتافتند،
قدردانــی میکنم .کمکهای ســازمان یافته مردم
به هممیهنان خود همچنان مورد نیاز اســت که در
کنار تالشهای دولت دستگاههای مختلف امکان آن
را فراهم کنند که هــر چه زودتر زندگی در مناطق
سیلزده به حالت طبیعی برگردد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه
ک به آسیبدیدگان سیل اخیر در کشور
قوه برای کم 
تأکید کرد.

روسای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدردانی از
کمکهای مردمی و مسئوالن کشوری و لشکری به
ســیلزدگان ،تداوم این کمکها را مورد تأکید قرار
دادند .در این جلســه ،موضوع اختصاص منابع الزم
برای جبران خســارات وارده به سیلزدگان از جمله
اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی
قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
شــورای عالی در بخش دیگری از بررســیهای
خود لزوم دسترسی حداکثری مردم به بیمه حوادث
طبیعی را مورد بررسی قرار داده و در جهت اختصاص
منابع کافی در این زمینه پیشنهادهای الزم را مورد
بررسی و تصویب قرار داد.

***
در کمیسیون امنیت ملی مجلس صورت گرفت

تصویب کلیات طرح مقابله به مثل با اقدام آمریکا درباره سپاه

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی
اقدام متقابل جمهوری اســامی ایــران در برابر
تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
توســط آمریکا در جلســه امروز این کمیســیون

صفحه4

حمله تند سرمربی پرتغالی به رئیس فدراسیون فوتبال

از حاشیه تا متن
داور پرحاشیه

حوادث طبیعی (مترقبــه و غیرمترقبه) ،فارغ از
بحران خیزی و یا تحمیل خســارتهای سنگین بر
کشــور را میتوان فرصتی در ارزیابی سیاســتها و
عملکردهای مدیریت بحران کشور دانست.
بارندگیهای اخیر و به تبع آن سیل ویرانگر فعلی
نمونهای از این وضعیت است.
آسیبشناسی از سیاستهای مواجهای با طبیعت
و محیط زیســت :بارندگیها و سیل اخیر کشور به
خوبی نشان داد که سیاستهای مواجه ما با طبیعت
و محیط زیست سیاستهایی خشن و بدور از تدبیر
بودهاند .وقتی نادیده گرفتن نابودی جنگلها و بیابان
زایی بیرویه از دید تصمیمگیریها و برنامهریزیهای
اســتراتژیک مدیران ما در طــول دهههای مختلف
مغفول میماند ،مســلما واکنــش طبیعت در قبال
ســهلانگاریهای ما خشن و سرشــار از خسارت
میباشد .ســیل اخیر این بی مسئولیتها را به رخ
کشید.
تغییر مثبت در توجه به توسعه پایدار :بهرهبرداری
بیرویه و بدون در نظر گرفتن سهم آیندگان از منابع
طبیعی و ملی ،در کنــار تخریب بیرویه منابع آب،
خاک و جنگلهای کشــور ،اهمیت و توجه مثبت
به مباحث توســعه پایدار در برنامههای توســعهای
را نمایان و لزوم پرداختن به اصول توســعه پایدار و
از جمله حفظ محیط زیســت را به ما گوشزد کرد.
پرداختن به این استانداردها میتواند کشور را از گزند
حوادث بســیار تلختر و ناگوارتر از سیل اخیر کشور
دور بدارد.

ضرورت شناساندن
الگوهای ایثار و فداکاری به نسل جوان

خبر داد.
به گزارش ایســنا علی نجفی خوشــرودی در
توضیح جلسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلــس گفت :این جلســه بــا حضور
اعضای کمیســیوننمایندگان ارگانهای ذیربط

برگــزار شــد و در آن کلیات طــرح دو فوریتی
اقدام متقابل جمهوری اســامی ایــران در برابر
تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
توســط ایاالت متحده آمریــکا به اتفــاق آرا به
تصویب رسید.

سال جدید را در شرایطی آغاز کردیم که در پی
بارندگیهای بهاری ،بســیاری از شهرها در معرض
جاری شدن سیل و ویرانیهای سنگینی قرارگرفته
و خسارتهای مالی و جانی را متحمل شدند .بارانی
که اگر اینگونه سیل آسا نمیشد ،استجابت دعای
چندین ساله مردم کشــورمان و باعث رفع بخش
عمده نگرانی ناشی از بحران آب و خشکسالی بود.
طــی این روزها به برکت فضای مجازی تصاویر
و حرفهــا و گالیههای بســیاری از ســوی مردم
مخصوصا اهالی مناطق آســیب دیده منتشر شده
کــه اکثرا حکایــت از بی تدبیری مســئولین در
مدیریت بحران و ساماندهی شهرهای حادثه دیده
دارد و اینکــه علیرغم بروز مکرر حوادث مشــابه
هنوز نتوانستهایم پاشنه آشــیلهای کشورمان را
درســت شناســایی کنیم و عالج واقعه را قبل از
وقوع پیدا کنیم.
اما در کنار همه گالیههــا و ابراز نارضایتیهای
مردم ،نکتهای که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت
یا مطرح شد ،نقش خود ما به عنوان اعضای همین
زنجیره طبیعی در بروز چنین حوادثی است .گاهی
فراموشمان میشود که قطع درختهای جنگلی که
چندسالی است برای کشیدن راه و ساختمانسازی
باب شــده ،چه نقش مهمی در بروز چنین ســیلی
داشته است .ما موانعی را که خدا به صورت طبیعی
برای جلوگیری از حوادث در اختیارمان گذاشــته
بود با دســت خودمان نابود میکنیم ،آن وقت سر
به آســمان برمیداریم و گله میکنیم که چرا خدا
فراموشمان کرده است!
رودخانهها را میخشکانیم و بسترهای اطرافش

را به عوض آزاد گذاشتن برای جلوگیری از چنین
حوادثــی ،تبدیل بــه ســکونت گاه و تفریح گاه
میکنیم .مسیلهای شــهری را از بین برده و به
جایش خیابان و مراکز تجاری میسازیم.
مراتع را نابود میکنیم و کوهها را میشکافیم تا
پیشرفتهای علمیمان را آزمون کنیم و به همین
صورت یکی یکی همــه راههایی را که طبیعت با
دســت خودش برای مقابله با خطــرات احتمالی
پیش رویمان گذاشته ،نابود میکنیم.
در کنار رودخانهها و دریاچهها ،به خاطر کسب
سود بیشتر ،رستورانها و سفرهخانهها دایر شده و
هر کدام در ازای پولی که طلب میکنند بخشــی
از طبیعــت را بــه تملک درآورده و برای ســاعتی
در اختیار مشــتریان خود قــرار میدهند .غافل از
اینکه بــه محض بروز بارش همیــن طبیعت قاتل
میهمانانش خواهد شد.
برای خوشایند خودمان به عمق جنگلهای بکر
نفوذ میکنیم ،درختان و مراتع و همه زیباییهای
موجود را میخشکانیم تا بنایی بسازیم برای تفریح
 ...ترددهای مکرر بیمالحظه و حمل و نقل مصالح
ســاختمانی ،کم کم پوسته طبیعت را زیر پای بی
رحم ما لگد مال و نابــود میکند و در آیندهای نه
چندان دور چیزی جز بیابانی لم یزرع در کشوری
کــه به ثروتهــای طبیعی و چهــار فصل بودنش
شهرت داشت باقی نخواهد ماند.
حتی تفریــح کردنمان هم بــه طبیعت لطمه
میزند .آتش سوزیهای مکرری که در جنگلها به
خاطر سهلانگاری و بیمباالتی همین مردم ،اتفاق
میافتد و انباشت زبالههای مردمی که حتی احترام

به زمیــن را نیاموختهاند ،تنها بخشــی از لطماتی
اســت که از حضور من و شما در زمین خدا ایجاد
میشود.
این همه آســیب را ما انسانها وارد میکنیم اما
به وقت بروز حــوادث آن را به قهر و غضب خدا و
بی بند و باری مردم و بیتدبیری مسئولین نسبت
میدهیم .نــه اینکه همه چیز ســر جای خودش
باشــد ،اما تاثیر تخریبهای انسانی بر بروز حوادث
اینچنینی بســیار بیشتر از ســایر عوامل است که
متاســفانه مغفول مانده یا شاید مصلحت این است
که مغفول بماند.
قبول کنیم به عنوان بشــری که مدعی عقل و
شــعور و تملک زمین است ،کم گذاشتهایم در نگه
داشتن این میراث خدادادی ...فراموش کردهایم که
فرزندان ما هم قرار اســت از این مواهب اســتفاده
کنند و ما آخرین ســاکنان زمین نیستیم .ما تنها
امانت داران این زمینیم که باید آن را به نسل بعد و
بعدتر برسانیم .آنها هم قرار است نفس بکشند .آب
بنوشند .غذا بخورند .از زیبایی جنگل و کوه و دریا
لذت ببرند .آنها هم قرار است دست بچههایشان را
بگیرند و در هوایی سالم و طبیعتی بکر راه بروند...
آیا هیچوقت به آنها فکر کردهایم؟
فقط لحظهای بیندیشــید کــه در بروز حوادث
تلخی مثل ســیل ،آتشســوزی ،رانش زمین ،کم
آبی ،آلودگی هوا و...کجای داســتان ایستادهاید و
چقدر از تقصیرات متوجه شماست ...کمی منصفانه
به زمین بنگریم...
زمین خدا بیش از اندازه است
برای همه جا در این خاک هست...

خبر
رئیس پژوهشکده هواشناسی:

ی نیست
بارشها تضمینی برای نبود خشکسال 
رئیس پژوهشــکده هواشناســی با بیان اینکه
رخداد بارشهای اخیر دلیلی بر این نیســت که ما
سال آینده خشکسالی شدید نداشته باشیم ،درباره
اقدامات این پژوهشــکده برای ایجاد ســامانههای
پیشبینی و هشــدار ســیل در حوضههای آبریز
گفت :در ســال  ۹۶پیشــنهاد انجام طرح سامانه
پیشبینی و هشــدار سیل شــیراز را به مسئوالن
ذیربط اســتان ارائه کردیم ،ولــی حمایت الزم از
آن صــورت نگرفت .همچنیــن هماکنون اقدامات
الزم برای ایجاد ســامانه پیشبینی و هشدار سیل
برای ســدهای شمیل و نیان و سامانه پیشبینی و
هشدار سیل حوضههای آبریز شهر تهران در حال
انجام است.
عباس رنجبر در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره
به پیشــنهاد طرح ســامانه پیشبینی و هشــدار
ســیل ارائه شده به اســتان فارس ،اظهار کرد :ما
با همکاری اداره کل هواشناســی استان فارس ،در
ســال  ۱۳۹۶شرح خدمات جامعی برای طراحی و
عملیاتی کردن ســامانه پایش ،پیشبینی هشدار
سیل تهیه کردیم و عالوه بر ارسال آن به نهادهای

ذیربط ،در آبان ماه همان سال با حضور جمعی از
کارشناسان و مدیران دستگاههای مرتبط در اداره
آب و منطقهای اســتان فارس ،این سامانه تشریح
و ارائه شــد .در این طرح عالوه بر تکمیل سامانه
ایســتگاهی مورد نیاز ،طراحی سامانه پیشبینی و
هشدار سیل شــهر شیراز و رودخانه خشک شیراز
باید طراحی و عملیاتی میشد ،اما احتماالً به دلیل
محدودیتهای مالــی ،علیرغم پیگیریهای انجام
شده ،حمایت الزم برای اجرای آن صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر پژوهشکده
هواشناســی انجــام پژوهشهــای کاربــردی و
عملیاتیمحور را با همکاری دستگاههای بهرهبردار
در دســتور کار خود قرار داده اســت ،گفت :برای
مثال همــکاری بین پژوهشــکده هواشناســی و
شــرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سبب شد
تا اولین ســامانه پیشبینی و هشــدار سیل کشور
برای سدهای اصلی کرخه و کارون بزرگ طراحی
و عملیاتی شود و این سامانه بیش از  ۱۰سال است
که بصــورت عملیاتی مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است .از دیگر سامانههای پیشبینی و هشدار سیل

طراحی و توســعه دادهشده توســط این مرکز و با
همــکاری و حمایت نهادهای ذیربــط میتوان به
طراحی و عملیاتی کردن اولین «سامانه پیشبینی
و هشدار سیل شــهری برای شهر مقدس قم» ،از
سال  ۱۳۹۷با همکاری و حمایت مسئوالن ذیربط
عملیاتی شده است ،اشاره کرد .شهر قم ،تنها شهر
کشور است که این ســامانه در آن عملیاتی شده
اســت .همچنین با بهکارگیری فناوریهای نوین،
بخش نرمافزاری سامانه پیشبینی و هشدار سیل
خراســان شمالی (شــامل حوضههای اترک ،کال
شور ،جاجرم و گرگانرود) با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،اخیرا عملیاتی شده
است .رنجبر ادامه داد :سامانه پیشبینی و هشدار
سیل برای سدهای شمیل و نیان با همکاری اداره
آب منطقهای استان هرمزگان و سامانه پیشبینی
و هشدار سیل حوضههای آبریز شهر تهران (شامل
زیرحوضههــای وردآورد ،چیتگر ،کن ،ســولقان،
فرحــزاد ،اویــن ،دربنــد ،گالب دره و دارآباد) با
حمایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران در حال انجام است.

