
بدبختی بزرگتر از سیل هم داریم
از قدی�م و ندیم گفته اند س�الی که نکوس�ت از 
بهارش یداس�ت. فک�ر کنید از لحظه تحویل س�ال 
هفت هش�ت درصد به نرخ تورم اضافه بش�ود و بعد 
س�یل بیاید و تا برادران عزیز مدیریت بحران دست 
بجنبانند س�دهای ترکیه هم بش�کند و اضافه سیل 
به مملکت ما س�رازیر بشود. این همه بدبختی برای 
نابود کردن هفت هش�ت تا کشور کفایت می کند اما 
ما انقدر جان س�خت تشریف داریم که عالوه بر این 
همه بالیای طبیعی باید بالی غیرطبیعی مصاحبه های 

مسئوالن را هم تحمل کنیم و دم نزنیم.
ما هم مثل ش�ما شنیدیم و دندان قروچه کردیم 
ام�ا ای�ن یکی مصاحب�ه را طاق�ت نیاوردی�م و یک 

تک مضراب ریزی زدیم.
خواهر لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهور: 
آقای واعظی می گویند کار ش�ما و یکی دیگر از وزرا 
سخت اس�ت چون در حوزه تخصصی آقای روحانی 
اس�ت و ایش�ان در زمین�ه حقوق و سیاس�ت نظر و 

دیدگاه خودشان را دارند.
ننجون: البته آقای واعظی با شما شوخی نکرده اند 
چون کار خودش��ان خیلی سبک است وقتی می بینند 
یکی سرش توی ماده و قانون است تصور می کنند کار 

سختی انجام می دهند.
وقت�ی مخاط�ب م�ن ف�ردی باش�د ک�ه حوزه 
تخصصی نسبتا مش�ترکی با من دارد، خود به  خود 
درک مش�ترکی داریم و در برخی ابعاد کار برای من 

آسان تر می شود.
ننجون: تکلیف ما را روش��ن کنی��د. به هر حال 
سخت اس��ت یا مثل آب خوردن درد مشترک را جدا 

جدا و با هم درمان می کنید؟
از وقتی به عنوان مع�اون رئیس جمهور منصوب 
ش�د دو معاونت جدید راه اندازی کردم و معاونانش را 

منصوب کردم.
ننجون: اتفاقا ما هم یکی را می شناسیم که هفت 
دست آفتابه و لگن داش��ت اما از شام و ناهارش هیچ 

خبری نبود.
آق�ای رئیس جمهور هم به ق�وای دیگر و هم در 
درون قوه مجریه تذکر داده است اما ایشان سیاستی 

دارند که محرمانه تذکر می دهند.
ننجون: اتفاقا م��ا هم وقتی بچه بودیم و زورمان 
به کس��ی نمی رسید می رفتیم زیر پتو و هر چه فحش 

بلد بودیم تحویلش می دادیم.
اکن�ون ظرفیت های نهادهای سیاس�ی موجود 
و مجموع ش�رایط کش�ور به گونه ای است که هنوز 

درجه تحمل به قدر کافی باال نرفته است.
ننج�ون: به هر حال "ظرفیت نهادهای سیاس��ی 
موجود" است. آستانه تحمل مردم نیست که تا آسمان 

هفتم باال برود و صدای هیچکس هم در نیاید.
تعقیب مقامات سیاسی به این آسانی نیست.

ننج�ون: سوال پرسیدن از مقامات سیاسی هم کار 
آسانی نیست. طنز نوشتن درباره مقامات سیاسی هم که 
کار آسانی نیست. احتماال فقط توسری خوردن از مقامات 
سیاسی کار آسانی است که هر روز نوش جان می کنیم.

ننجون
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معاون هنری حوزه  رسانه س��ازمان گزارش  هن��ری 
تبلیغات اس��المی در نشس��ت رسانه ای 
هفت��ه هنر انق��الب گف��ت: جریان هنر 
انقالب جریان عمومی شده ای است که 
شکل گرفته. طبعا نقص هایی در برخی 
رشته ها داریم، اما با برنامه ریزی در حوزه 
کادرس��ازی و آموزش ها می ش��ود کادر 

جدید به بدنه هنر انقالب اضافه کرد.
مجدالدین معلمی ضمن گرامیداشت 
هفته هنر انقالب اسالمی اظهار کرد: در 
ابتدای انقالب و بعد از آن دهه 60 و 70 
وقتی می خواستند از هنرمندان انقالب 
نام ببرند، به قدری اس��امی محدود بود 
و افراد نامدار و چهره بودند که می توان 
اس��امی تمام هنرمن��دان آن دوره را در 

چند مجلد آورد.
وی ادام��ه داد: ش��اید بتوان گفت 
ج��ز در ش��عر ک��ه از پی��ش از انقالب 
اسالمی رویش داش��ت، با فقر هنرمند 
مواج��ه بوده ای��م و تع��داد هنرمندانی 
که کار بارز و ش��اخص خلق می کردند 
زیاد نبوده اس��ت، اما امروز جریان هنر 
انقالب جریان قابل لمسی است و تعداد 
چهره هایی که در رش��ته های مختلف 
هنری رویش های متعددی دارند قابل 
توجه است و می توان گفت هنر انقالب 
جریان عمومی ش��ده ای در عرصه هنر 
اس��ت. امروز تنها نمی توان رشته های 
محدودی را به عن��وان هنر انقالب نام 
برد و در تمام بخش های هنری و ادبی، 
حتی در رش��ته های گروهی ت��ر مانند 
س��ینما می بینیم که جمع هنرمندانی 

که تولید دارند قابل مالحظه است.
دبی��ر هفته هنر انقالب اس��المی 
با بیان اینکه هن��وز هم نقص هایی در 
برخ��ی بخش های هنر انق��الب وجود 
دارد؛ گفت: ب��ا آموزش می توانیم کادر 
جدی��دی را ب��ه هنر انقالب اس��المی 
اضافه کنیم. نس��ل جدید ب��ا ابزارهای 
جدید می تواند هنر را ساده تر پیگیری 
کن��د. تولید هن��ر در ده��ه 60 و 70 
س��خت تر بود و البته امروزه س��هولت 
ابزارهای مدرن باعث شده نسل جدید 
ارتباط ریش��ه داری با پیشکسوتان هنر 
انقالب اسالمی نداشته باشند. بنابراین 
کادرس��ازی و ارتب��اط دادن نیروهای 
جدید با متخصصان و پیشکسوتان هنر 

از برنامه های پیش روی ماست.
معلم��ی با بیان اینکه حوزه هنری 
ب��رای پنجمین دوره چهره س��ال هنر 
انقالب اس��المی را معرفی خواهد کرد، 
اظهار داش��ت: دبیرخانه دائمی جایزه 
هنر انقالب اس��المی به صورت منظم 
فعالیت های هنرمندان را در طول سال 
رصد می کند و در بهمن و اس��فند ماه 
به لیس��ت 15 تا 20 نفره می رسد که 
شامل ش��خصیت هایی است که در آن 
سال تولیدات و فعالیت هایی برای هنر 

انقالب اسالمی داشته اند.
وی در رابط��ه با معیارهای انتخاب 
چهره س��ال هنر انقالب اسالمی گفت: 
توجه اصلی ما تنها به عمر فعالیت های 

هنرمن��دان نیس��ت، بلک��ه تولیدات و 
فعالیت ه��ای ی��ک هنرمن��د در طول 
س��ال گذشته معیار مهمی است که در 
انتخاب به آن توجه می کنیم. دربرگیری 
و عمومیت داش��تن اث��ر تولیدی هم از 
بحث های دیگری اس��ت که در انتخاب 
هنرمن��د مدنظ��ر کارشناس��ان ق��رار 
می گیرد. جریان سازی برای هنر انقالب 
اسالمی هم جز پیش شرط هایمان برای 
انتخاب چهره سال هنر انقالب اسالمی 
بوده اس��ت. انقالبی بودن و دربرگیری 
عمومی از ش��اخصه هایمان بوده است و 
اگر در این راس��تا اقدامی باعث پرورش 
هنرمندان انقالب ش��ده باشد هم مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی گف��ت: بزرگ تری��ن نقص در 
حوزه هنر انقالب، ایجاد ش��کاف نسلی 
می��ان هنرمندان ش��اخص گذش��ته و 
نسل جدیدی اس��ت که با ابزار جدید 

به سوی هنر می روند.
دبی��ر هفته هنر انق��الب در ادامه 
به دبیرخان��ه دائمی هفته همر انقالب 
اش��اره کرد و افزود: از میان 14 چهره 
رض��ا امیرخان��ی هدای��ت اهلل بهبودی، 
ابراهیم حاتمی کیا، مس��عود نجابتی و 
مهدی نقوی��ان نامزد نهایی چهره هنر 
سال انقالب معرفی ش��دند. همچنین 
در بخش رویداد سال نامزدها عبارتند 
از مجموع��ه خان��ه طراح��ان انق��الب 
اس��المی، هی��ات هن��ر و کالس های 
آموزش��ی ش��هاب مرادی نامزد نهایی 

رویداد هفته هنر انقالب هستند.
وی به اس��امی اش��اره و دالیل را 
برش��مرد و گفت: معی��ار انتخاب رضا 
برن��ده جای��زه یازدهمین  امیرخان��ی 
دوره جای��زه جالل در س��ال 97 برای 
نویسندگی رمان »رهش«، تاثیرگذاری 

ادبی و جذب حداکثری مخاطب.
بهبودی،  هدایت اهلل  انتخاب  معیار 
برنده یازدهمین جایزه جالل در س��ال 
97 برای نویسندگی کتاب »الف-الم-
خمینی« و مستندسازی از وقایع مهم 

تاریخ انقالب.
معیار انتخ��اب ابراهیم حاتمی کیا: 
کارگ��ردان فیلم س��ینمایی »به وقت 
ش��ام« و پرداختن به موضوع مدافعان 
حرم و مبارزه با تروریس��م و توفیق در 

جذب مخاطب گسترده.
معی��ار انتخ��اب مس��عود نجابتی: 
تاثیرگ��ذاری در عرصه هنر تجس��می، 
جشنواره ها و رویدادهای بزرگ هنری، 
آم��وزش هنرمندان متعه��د و جوان و 
واکنش ب��ه وقایع مهم جهان با نگاهی 
هن��ری. مدیریت و دبیری جش��نواره 
تجسمی مقاومت، توجه به کادرسازی 
و آموزش گسترده هنرمندان متعهد و 
ج��وان، واکنش هنرمندانه، متعهدانه و 

بهنگام نسبت به وقایع جهان اسالم.
نقویان:  انتخ��اب مه��دی  معی��ار 
براب��ر  »در  مس��تندهای  کارگردان��ی 
طوف��ان«، »خارج از دی��د2« و »ایران 
شناس��اندن  و  مستندس��ازی   ،»20
انق��الب  دس��تاوردهای  و  افتخ��ارات 

اسالمی به شیوه ای نوین.

 برپایی شب شعر بزرگ
با حضور ۴۴ شاعر انقالبی کشور

مدیرعام��ل موسس��ه فرهنگ��ی و 
هنری س��پهر سوره در ادامه با اشاره به 
برپایی این هفته از 20 تا 26 فروردین 
گفت: از صبح امروز هفته هنر انقالب با 
غباروبی مزار ش��هید آوینی اغاز شده و 
در ادامه هنرمندان با آرمان های حضرت 
امام تجدید میثاق می کنند. عصر امروز 
از س��اعت 17.30 افتتاحیه هفته هنر 
انقالب را ب��ا تجلیل از 26 چهره ای که 
در س��ال در حوزه تولیداتی داش��ته و 
آثار آن ها در س��طح ملی و بین المللی 
برگزی��ده ش��ده، تقدیر می ش��وند. روز 
پنجش��نبه برنامه ش��ب خاط��ره ویژه 
هفته هن��ر انقالب را خواهیم داش��ت. 
همچنین برنامه »در حلقه رندان« ویژه 
این هفته را ش��اهد خواهیم بود و برای 
نخس��تین بار جشنواره ش��عر و داستان 
انقالب را از س��اعت 17:30 روز جمعه 

برگزار می کنیم.
محم��د زرویی با بیان اینکه ش��ب 
شعر بزرگ »دیدار ماه« برای نخستین بار 
برپا می شود، ابراز داشت: این شب شعر 
با حضور 44 ش��اعر برت��ر انقالب برگزار 
خواهد ش��د. این نشس��ت ب��زرگ روز 
پنجشنبه از ساعت 20 در مسجد آیت اهلل 

خامنه ای حوزه هنری برگزار می شود.
برگزاری  ب��ه  همچنی��ن  زروی��ی 
دو نمایش��گاه عکس از دس��تاوردهای 
انق��الب و نیز نب��رد ب��ا گروهک های 
خان��ه  نگارخانه ه��ای  در  تکفی��ری 
عکاس��ان و نی��ز نمایش��گاهی از 120 
اثر ترجمه ش��ده از تولیدات انتشارات 
س��وره مه��ر و نیز پخش وی��ژه برنامه 
س��وره هنر از شبکه س��وم سیما خبر 
داد. 100 آیتم موشن گرافی مربوط به 
هنر متعهد ب��ه حقیقت و عکس العمل 
هنرمندان نسبت به برگزاری هفنه هنر 
انق��الب را آماده کردیم که قرار اس��ت 
از ش��بکه های تلویزیون و ش��بکه های 

مجازی پخش شود. 

برپایی کنسرت برای کمک به 
سیل زدگان کشور

معلمی در این نشس��ت به شبهات 
پیرام��ون انتخاب چهره س��ال انقالب 
اس��المی پاس��خ داد و گفت: ن��گاه ما 
در انتخاب ه��ا نگاه عمومی نس��بت به 
هنرمندان��ی ب��ود ک��ه در عرص��ه هنر 
تالش هایی داشته اند. بنابراین انتخاب ها 

محدود به تولیدات حوزه هنری نبود. 
وی ب��ه همراه��ی با س��یل زدگان 
کش��ور و انتش��ار فراخ��وان در ح��وزه 
تجس��می اش��اره ک��رد و در ادام��ه از 
برپایی یک کنس��رت خبرداد و عنوان 
کرد: کنس��رت خیریه خواهیم داش��ت 
ک��ه درآمد حاص��ل از آن به هموطنان 
آسیب دیده در س��یل کشور اختصاص 
می یابد و اش��کان کمانگری خوانندگی 

آن را عهده دار خواهد بود.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
 هر کس از ظلمی که در حق او شده گذشت کند

خداوند به جای آن در دنیا و آخرت به او عّزت می بخشد.
امالی)طوسی( ص 182، ح 306
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آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العادهآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده

آگهى خرید و تملک زمین واقع در روستاى سراگاه نعلبند تالش

داده  رخ  ح��وادث  یتخ����ت بارش های پا از  پس 
به��اری در هفته های نخس��تین س��ال 
جدید این پرسش را در ذهن شهروندان 
ایجاد کرد که، مدیریت بحران و اقدامات 
پیشگیرانه در نزد مس��ئوالن و مدیران 

شهری از چه جایگاهی برخوردار است.
ن��وع واکنش مس��ئوالن و مدیران 
ش��هری در برخ��ورد با ح��وادث، این 
باور را در ش��هروندان ایجاد کرده است 
که هم��واره واکنش آنان در برخورد با 

حوادث واکنشی منفعالنه است.
زمانی این انفعال بیش��تر به چش��م 
می آید که ش��هروندان پ��س از وقوع یک 
حادثه، به این موضوع فکر می کنند که آیا 
اخطار های صادر شده و اطالعات به دست 
آمده از پیش بینی برخی حوادث تنها برای 
ش��هروندان است و مس��ئوالن و مدیران 
شهری نباید هیچگونه واکنشی در مقابل 
اخطار های داده شده از خود نشان دهند؟!

م��وج بارش ها در روز ه��ای ابتدایی 
س��ال جدید آغاز شد و در هفته نخست 
سال 98، بیشتر استان های کشور را در بر 
گرفت. با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته و با توجه به شکل بارش ها مشخص 
بود که آبگرفتگی معابر در س��اعات اولیه 

شروع بارش ها رخ خواهد داد.
حال ب��ا توجه ب��ه پیش بینی های 
ص��ورت گرفته درباره حج��م بارش ها 
توسط س��ازمان هواشناسی کل کشور 
و شناخت بافت شهری، پیش بینی این 
موضوع کار دش��واری نبود که با شروع 
بارش ها معابر ته��ران دچار آبگرفتگی 
می ش��ود و ش��هرداری پایتخت با یک 
چالش جدی روبه رو است. اما با شروع 
بارش ها، ش��هروندان به جای مدیریت 
پیش��گیرانه شاهد مدیریت منفعالنه از 

سوی دستگاه های ذی ربط بودند.
یکی از واکنش ها شهرداری تهران 
در مدیریت ش��هری هن��گام بارش ها، 
تخریب تع��دادی از ج��داول و برخی 
از پل ه��ای معابر آبگرفته ش��هری بود. 
هدف از تخریب برخی پل ها و جداول 
ای��ن بود که آب جمع ش��ده در معابر، 

تخلیه و به کانال ها منتقل شود.
با توج��ه ب��ه اولویت ش��هرداری 
مناطق تهران درخصوص تسهیل عبور 
و مرور و کاه��ش بار ترافیکی، تخریب 
جداول و انحراف مسیر حرکت سیالب 
جزء اولین اقدامات ش��هرداری تهران 
در زمان بارش ها بود که در مسیر های 

پرتردد همسطح شهری انجام شد.
اما پرسشی که به وجود می آید این 
است که آیا تخریب تدابیر مدیریت قبلی 
شهر تهران در زمان بروز حادثه بهترین 
اقدام ص��ورت گرفته از س��وی مدیران 
فعلی ش��هری اس��ت؟ و پرس��ش دیگر 
این اس��ت که آیا مدیران شهری پیش 
از انجام هرگونه پروژه شهری و عمرانی 
توجهی به نحوه مدیریت شهر در زمان 

بروز حوادث غیرمترقبه دارند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش ها می توان 
گف��ت که در سراس��ر جه��ان پیش از 

انج��ام هرگون��ه پرژوه ه��ای عمران��ی 
شهری اهتمام ویژه ای به مدیریت شهر 
در زمان بروز حادثه می ش��ود که این 
شکل مدیریت با کمترین تلفات و ضرر 

و زیان مالی است.
ام��ا در مدیری��ت ش��هری تهران 
ش��اهد این موضوع هستیم که مدیران 
ش��هری با صرف هزینه های گس��ترده 
و س��نگین اق��دام ب��ه آغ��از طرح ها و 
پروژه های ش��هری می کنند و با پایان 
این طرح ها، مدیران وقت ش��هری در 
جمع اصحاب رس��انه اق��دام به افتتاح 

این پروژه ها می کنند.
پس از اتمام ای��ن طرح ها، مدیران 
شهری آن  را در دس��ته پروژه هایی قرار 
می دهند که بعد ها از آن به عنوان یکی از 
افتخارات و دستاورد های حوزه مدیریت 
خ��ود ن��ام خواهن��د ب��رد و در کارنامه 
مدیریت خود در حوزه ذی ربط در مقابل 

نام آن پروژه نمره بیست قرار می دهند.
اما به علت کار کارشناس��ی نشده و 
نبود پیش بینی مناسب از سوی مدیریت 
شهری در زمان بروز حادثه سبب گردید 
شاهد تخریب جداول معابر شهری جهت 
خروج آب و هدایت آن به نهر ها و مسیل ها 
از سوی شهرداری تهران باشیم. این شکل 
از مدیریت بح��ران در کنار از بین بردن 
بودجه ای ک��ه مدیران قبلی در انجام آن 
پروژه خرج کرده اند سبب می شود باز هم 
ناکارآمدی مدیران ش��هری در مدیریت 

بحران به چشم شهروندان بیاید.
یکی از این مسیرها خیابان مرزداران 
و دیگر مس��یر خیابان ستارخان بود که 
کارگران خدمات ش��هری جهت انتقال 
آب به انهار اقدام به شکستن تعدادی از 
جداول و تخریب پل در این نقاط کردند. 
یکی دیگر از اقدامات شهرداری تهران در 
مدیریت شهر در زمان بارش ها تخریب 
پل های هم سطح و غیر همسطح است! 
یک��ی از این پل ها که تخریب ش��د در 
محله کوی ارمکان در خیابان س��ازمان 

آب در منطقه 2 تهران بود.
مع��اون عملیات عم��ران منطقه 2 
تهران در توضیح چرایی این تخریب گفت: 
زمانی تصمیم به این اقدام گرفته شد که با 
حجم بارش سطح آب این مسیل باال آمد 
و به علت بدجا بودن این پل تصمیم برآن 

شد که قسمتی از این پل تخریب شود.
امیر ناصر هرات��ی گفت: با توجه به 
حجم بارش ه��ا اولویت اول ش��هرداری 
تهران در مناطق، تس��هیل عبور و مرور 
ش��هری در پیاده راه ها و خیابان ها است. 
اقدام همکاران ما در شکستن جداول به 
منظور انتقال آب به انهار بود تا حجم آب 
معابر هرچه سریع تر تخلیه و هدایت شود. 
وی با انتقاد از برخی اقدامات و طرح های 
انجام شده ش��هری گفت: امروزه شاهد 
این موضوع هس��تیم که معاب��ر و انهار 
در نظر گرفته ش��ده جه��ت انتقال آب، 
کشش الزم جهت انتقال آب را ندارند که 
همین امر در زمان بارش ها موجب شد، 
همکاران ما ابتدا با کیسه های شن اقدام 
به هدایت مس��یر آب به انهار کنند و در 

برخی از نقاط با شدت گرفتن بارش ها، 
با شکس��تن تعدادی از جداول سعی در 

هدایت مسیر آب به انهار اصلی کنند.
معاونت خدمات شهری و عمرانی 
منطقه 2 تهران در توضیح این پرسش 
که با توجه به فواصل خالی تعبیه شده 
در بین ج��داول جهت خروج آب، چرا 
جداول معابر تخریب شد، گفت: فواصل 
خال��ی در بین جداول به منظور انتقال 
آب از س��طح خیابان به جوی ها تعبیه 
شده اس��ت، اما در بعضی از خیابان ها 
به علت همسطح نبود آسفالت خیابان، 
شاهد آبگرفتگی چند نقطه ای در مسیر 
هستیم که به آن به اصطالح "چاله های 
آبی" گفته می ش��ود. هم��کاران ما در 
خدمات ش��هری جهت تخلی��ه آب از 
این "چاله های آبی" اقدام به شکس��تن 

تعدادی از این جداول کردند.
هراتی با اش��اره به عملکرد خوب 
ش��هرداری تهران در مدیریت بارش ها 
گفت: با تدابیر اخذ ش��ده ش��اهد این 
موضوع بودیم که معابر تهران کمترین 
آبگرفتگی را در زمان بارش ها را داشت.

وی در توضیح تع��داد جداول تخریب 
شده گفت: با تشکیل کارگروهی اقدام 
ب��ه شناس��ایی تعداد ج��داول تخریب 
شده اس��ت و پس از تکمیل اطالعات، 
با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان 
ممکن اقدام به بازس��ازی و جایگذاری 

مجدد این جداول خواهیم کرد.
معاونت خدمات شهری و عمرانی 
منطقه 2 تهران با اشاره به این موضوع 
ک��ه در س��ال جاری بس��یاری از معابر 
قدیمی تهران بازس��ازی و بهینه سازی 
خواهد ش��د، افزود: با تهی��ه برنامه ای 
جامع در ش��هرداری منطقه 2 تهران، 
اقدام به شناس��ایی معابری شده است 
که این معابر نیاز به بهینه سازی دارند، 
که این بهینه س��ازی با کمترین بودجه 

عمرانی در سال جاری پایان می گیرد.
پ��روژه  انج��ام  داد:  ادام��ه  وی 
بهینه س��ازی معابر ب��ا کمترین بودجه 
عمران��ی به این علت اس��ت ک��ه تنها 
نقاطی که نقش��ی کلی��دی در تخلیه 
و هدای��ت جریان آب ش��هری را دارند 
بهسازی خواهند شد و این بهینه سازی 

شامل تمام معابر منطقه 2 نمی شود.
تخریب جداول معابر ش��هر تهران 
برای خروج آب از س��طح معابر سواره رو 
و پیاده رو در حالی انجام ش��د که حجم 
بارش ها در شهر تهران چشمگیر نبود و 
در کنار آن، از روز ها قبل از طریق سازمان 
هواشناسی کل کشور اخطار بارش باران 
و احتمال آبگرفتگی معابر ش��هری داده 
شده بود. این ش��کل از مدیریت بحران 
در ته��ران را در حال��ی ش��اهد بودی��م 
که معابر ش��هر ته��ران در تعطیالت دو 
هفت��ه ای نوروز یکی از خلوت ترین زمان 
ممکن خود را تجربه کرده اس��ت. پاسخ 
به این س��وال باقی ماند که این دس��ته 
از حوادث در کنار بازگش��ت ترافیک به 
سطح خیابان های تهران چگونه مدیریت 

خواهد شد؟!  باشگاه خبرنگاران

تخریب جداول و پل های معابر، تکنیک شهرداری تهران برای مقابله با آبگرفتگی ها

با وقوع سیل چه چیزی تخریب خواهد شد؟
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