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24 استان کشور درگیر ســیل است،  همزمان با 
ایران بســیاری از کشــورهای دیگر نیز دچار این 
اتفاق طبیعی هستند. سیل را می توان پیش بینی 

کرد اما نمی توان از وقوع آن جلوگیری کرد.
برخی عوامل وجود دارد که باعث می شــود سیل 
کــه راه می افتد تلفات جانی و خســارات مالی را 
هم افزایش دهــد. مهمترین عامــل آن دخالت 
انســان در طبیعت اســت در واقع انسان حریم و 
حرمت طبیعت را شکسته و باعث شده تا طبیعت 
خشــمگین شــود و از نامهربانی هایی که انسان 
کرده انتقام بگیرد. کافی اســت انسان ها به رفتار 
و کردار خود نگاهی بیندازند پرونده ای سنگین از 

کرده های ویرانگر خود را خواهند دید.
ایران هم از این مســئله مســتثنی نیســت و با 
اقداماتــی که انجام داده باعث شــده تا زمانی که 

سیل جاری می شود، خسارات آن بیشتر باشد.
اکنون در گوشــه گوشه کشــور باران های شدید 
باریــده یا در حال بارش اســت، از یک ســو این 
بارشــها می تواند بــه ذخیره آبهــای زیر زمینی 
کمک کند از ســوی دیگر آب پشت سدها را نیز 
افزایش دهد، امــا همین آب حیات بخش ویرانگر 
هم می شود و خانواده هایی را هم داغدار می کند.

اما هر زمان اتفاقی یا حادثه ای در کشور می افتد، 
انگشــت اتهام به سوی مســئوالن نشانه می رود، 
آیــا در اتفاقاتی که حوادث طبیعی اســت، فقط 

مسئوالن متهم هستند؟
ضعــف در مدیریت هــا و کــم کاری در برخــی 
بخش های مدیریتی وجود دارد اما 100 درصدی 
نیســت و مردم نیز در حوادثی چون سیل مقصر 
هســتند. زمانی که دربــاره حادثه ای از ســوی 
سازمان ها و نهادهایی چون سازمان هواشناسی، 
راهداری، شهرداری و ســتاد بحران هشدار داده 

می شود، این هشدارها به مردم ارتباط دارد.
اما در همین سیل های چند روز گذشته می بینیم 
که مردم بی توجه به هشدارهای جدی سازمان ها، 
به رفتار عادی خود که البته باید گفت غیر عادی، 
ادامــه می دهند و بی توجه بــه آن همچنان برای 
تفریح و طبیعت گردی راهی مناطقی می شــوند 

که بیشترین خطر را دارد.
بیشــترین تعداد کشته شده های امام زاده داوود 
را گردشگران تشــکیل می دهند که برای تفریح 
بــه منطقه رفته بودنــد و توجهی به هشــدارها 
هم نکرده اند. حتی مردم بی توجه به هشــدارها 
که قطعاً آن را از رســانه های گوناگون شــنیده و 
دیده اند، راهی مســافرت می شــوند و در راه های 
کوهســتانی دچار گرفتاری های زیادی می شوند 

که نیازمند امداد و نجات است.
اگــر اندکی از خواســته خود کوتــاه بیاییم و از 
خودخواهی دست برداریم، قطعاً خسارات و تلفات 

جانی و مالی بسیار کمتر خواهد شد.
هر دو طرف یعنی مســئوالن و مردم وظایف خود 
را درســت انجام دهند مکمل هم خواهند شد، با 
این روش می توان حوادث را با کمترین خسارت و 

تلفات پشت سر گذاشت.
ضمن آن که یکی از دالیل اصلی ســیل دســت 
درازی در طبیعــت اســت، طبیعتی که اگر با آن 
با مالیمت رفتار کنیم اینگونه وحشی نخواهد شد!
زمانــی که حریم رودخانه از ســوی برخی غصب 
می شــود و عرصه به روخانه تنگ می شود زمانی 
که سیل جاری می شود طغیان می کند و اعتراض 

خود را نشان می دهد.
گالیه کردن و نق زدن ها به مســئوالن شــاید تا 
اندازه ای به حق باشد اما همین مسئوالن پای کار 
آمدند و با وجود کمبودها، توانســتند با حضور در 
میدان بحران را مدیریت کنند و از تلفات بیشــتر 

جلوگیری کنند.
به یاد بیاورید که در دولت و دولت های پیشــین، 
مســئولین پای خــود را به مناطــق حادثه دیده 
نمی گذاشتند و اگر هم می گذاشتند با کفش های 

خود وارد چادرهای حادثه دیدگان می شدند.
از جنوب تا شــمال از غرب تا شرق درگیر سیل 
است، زمان پرداخت به مسائل حاشیه ای نیست، 
ایــن روزها می گــذرد و رو ســیاهی آن به ذغال 
خواهد ماند. نمی گوییم مســئوالن کنونی صد در 
صد در مســئولیت خود موفــق بوده اند، اما آنچه 
که امروز در قالب ســیل اتفاق می افتد، به خاطر 
مدیریت های گذشته اســت، مدیریت هایی که با 
تصمیمات و بی تفاوتی های آنها باعث شــده تا با 
بارش های شدید اینگونه سیل جاری شود و ده ها 

تن از هموطنان جان خود را از دست بدهند.
اگر از هــم اکنون فکری برای آینــده نکنیم، باز 

اینگونه سیل ها در کشور جاری خواهد شد.

سیل، وجدان و اخالق را با خود نَبَرد!

سردار حاجی زاده:

 در حوزه فضایی به سرعت
در حال پیشرفت هستیم
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ــگ ــ درن

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:سرمقاله

صفحه 1

چرا برخی از حضور میدانی مسؤوالن در سیل عصبانی شدند؟
حضور میدانی وزیر کشــور، شــهردار تهران و مســووالن اســتانی در پی وقوع سیل در 
مناطقی از اســتان تهران با واکنش مثبت مردم همراه شــد اما برخــی نیز از این حضور 
 عصبی شــدند و واکنش هایی از خود نشــان دادند. علت این عصبانیت را در این گزارش 

بررسی کرده ایم.
روایت روز: هفته قبل هواشناســی در هشــدارهایی مکرر خبر از افزایش بارش ها، سیالبی  
شدن رودخانه های فصلی و آب گرفتگی معابر، در برخی نقاط کشورمان داد. امام زاده داوود 
تهران یکی از نقاطی بود که درگیر این مخاطره شــد. نصف شب و در همان ساعات اولیه 
این سیل مسووالن استانی در محل حاضر شدند. صبح اول وقت نیز شهردار تهران و وزیر 
کشور به منطقه رفتند و تصاویر این حضور در فضای مجازی منتشر شد. بعدتر معاون اول 
رئیس جمهور نیز عازم منطقه شــد. برخی نمایندگان مجلس هم در میان مردم سیل زده 
حاضر شــدند.  واکنش مردم از این حضور به جهت حل و رفع سریع مشکالت همراهی با 

نیروهای امدادی و ابراز رضایت از گسیل امکانات به منطقه بود.
اما این حضور میدانی و پیگیری حل مشکالت مردم به مذاق برخی خوش نیامد. تخریب ها 
شــروع شد. حضور مســووالن در میدان را شــو و نمایش نامیدند و مسووالن را متهم به 

پوپولیسم کردند.
شــرق در تیتر یک امروز خود با عنوان »عکس ها نتیجه عکس داشــت« نوشت: »شهردار 
تهــران در حالی با کت و شــلوار در میدان حاضر شــده و عکس با لبــاس گل آلود گرفته 
اســت که طبق قانون شــهرداری تهران مجاز به صرف هزینه و امکانــات تهران خارج از 
محدوده شهری تهران نیست؛ زیرا روستای امامزاده داوود از  جمله روستاهای زیر مجموعه 

بخشداری کن است و  دهیاری مستقل خود را دارد.«
محمد پاداش از فعاالن رســانه ای در پاسخ به این شبهه نوشت: » اوال طبق دستور رئیس 
جمهور، تمام امکانات شهرداری تهران، ستاد مدیریت بحران و هالل احمر برای امدادرسانی 
به ســیل زدگان امامزاده داود باید بسیج می شدند که شدند. دوما شهردار تهران جانشین 
وحیدی )وزیر کشور( در ستاد مدیریت بحران است. پس حضورش در صحنه توجیه دارد.«
مدیرمســوول آفتاب یزد هم در یادداشتی نوشــت: » حضور   برخی   مسئوالن   ستاد   بحران  
 در   بین   مردم   داغدیده   و   تا   کمر   در   گل   و   الی   رفتن   دیگر   نمایشــی   شــده   و   آنچنان   دردی  

 را   دوا   نخواهد   کرد«                          
روزنامه ابتکار هم در مطلبی نوشــت: » ســیل آمده و ما فقط دستپاچه این سو و آن سو 
دویده ایم؛ و یکی دو هشــدار بیالن مدیریت بحران ما شــده است. اخیرا هم باب شده که 

مسووالن متعدد جهت عکس تازانو در گل باهم مسابقه میگذارند.«
محمدعلی ابطحی هم در توییتی نوشــت: »به فتوای من حالل است که از پول بیت المال 
پوتین و شــلوارکار برای مسئوالن خریداری شود تا بتوانند خدمت بیشتری به سیل زدگان 
 بکنند. تازه با این پاهای بی کفش و شلوارهای ِگلی خدای نکرده بوی ریا می دهد و خدا 

غضب می کند! به همه خانواده های عزادار سیل تسلیت میگم #سیل«.
بــه گزارش فارس، افکار عمومی هنوز نحوه مدیریت دولت متبوع این جریان را در ســیل 
ســال های ۹۷ و ابتدای ۹۸ فراموش نکرده است. اواخر سال ۹۷ خوزستانی ها درگیر سیل 
شــدند. روزها گذشــت و دولت اقدامی نکرد. تا اینکه خبر آمد »رفیع« به طور کامل زیر 
آب رفت. فرمانده کل ســپاه دستور ارســال تمام تجهیزات ســپاه به خوزستان را صادر 
کرده بود اما دولت همچنان نظاره گر بود. اســتاندار خوزســتان دستور تخلیه »رفیع« را 
صادر کرد. باالخره بعد از مدتها رئیس جمهور وقت دســتور رســیدگی به ســیل زدگان 
را به وزیر کشــور صادر کرد. اما این هم فقط یک دســتور بود. تا مدیران بازنشســته ای 
کــه دولت به کار گرفته بود بخواهند به خود بجنبند ســیل کار خود را کرده بود. ســیل 
اســتانهای لرستان، گلســتان و ایالم و... را در هم کوبید اما مدیریت پشت میزی مدیران 
 ســالخورده دهه ۶0 و روحیه اشرافی گری شان اجازه تحرک و رسیدگی به معضل سیل را 

به دولت نمی داد.
اکنون رقیب این جریان سیاســی بــا دولتی جوان و مدیرانی پــای کار در صحنه حاضر 
شده اند. قاب تصویر مدیریتی کشور در حال تغییر است. اکنون مردم به جای آنکه رئیس 
جمهور و مدیران کشور را فقط از تلویزیون ببینند تا کمر در گل میان خود می بینند. این 
تصویری است که برای اصالح طلبان دردناک است. نه امکان خلق چنین تصویری را دارند 

و نه طاقت خلق آن را توسط دیگران!

مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم 
آسیب های سیل بکار ببندند

جاسوس سوئدی 
دستگیر شد

توسط سوی وزارت اطالعات؛ 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی ثبـت
دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  کارفرمایــی  صنفــی   انجمــن 
شــهر تهــران و شــمیرانات بــه شــماره ۹۳۸ -2/ 3-7 بــه مــدت 
ســه ســال اعتبار در اداره کار و تعاون اجتماعی اســتان تهران 

بــه ثبــت رســید.

شناسه آگهی: )1357043(    م الف: 1732

 آگهی فراخوان ارزیابی تأمین كنندگان مالی 
 برای اجرای راه آهن رشت - كاسپین

 مشمول و دارای مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده )56( 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مصوب سال 1387(

شـــركت مـــادر تخصصـــی ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل  و نقـــل كشـــور در نظـــر دارد بـــرای تأمیـــن بخشـــی از نیـــاز مالـــی 
آیین نامـــه  چارچـــوب  در  كـــه  مالـــی  تســـهیالت  از   ،1303016190 طبقه بنـــدی  شـــماره  بـــه  کاســـپین   - رشـــت  آهـــن  راه  اجـــرای 
 اجرایـــی مـــاده واحـــده قانـــون اصـــالح مـــاده 56 قانـــون الحـــاق مـــوادی بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات دولـــت مصـــوب 1387 

)به شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( توسط تأمین كننده مالی فراهم می شود، استفاده نماید:

 موضوع فراخوان: تأمین مالی برای اجرای راه آهن رشت - کاسپین  
1. بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی: بازپرداخــت اصــل و ســود تســهیالت پــس از طــی شــش مــاه از اتمــام عملیــات اجرایــی بــا تضمیــن 

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــوده و طــی مدتــی کــه ســازمان یــاد شــده اعــالم می نمایــد بازپرداخــت خواهــد شــد. 
 تبصــره:  محاســبه ســود، دریافــت و بازپرداخــت تســهیالت درچارچــوب قانــون عملیــات بانكــی بــدون ربــا مصــوب 1362 و اصالحــات 

بعــدی آن و بــا رعایــت عقــود اســالمی منــدرج در آن خواهــد بــود.
2. تأمین كننــده مالــی بایــد مســتنداتی اعــم از: 1( وجــه نقــد یــا اســناد مالكیــت بــا قابلیــت نقدشــوندگی بــاال 2( تائیــد اعتبــار 
غیرمشــروط از ســوی بانک هــا یــا موسســات مالــی و اعتبــاری معتبــر 3( باالتریــن درآمــد خالــص ســالیانه در اظهارنامــه مالیاتــی در 
ــی تســهیالت  ــن مال ــی او در تأمی ــر توانای ــر منقــول( كــه دال ب ــت )منقــول و غی ــج ســال گذشــته 4( ارزش دارائی هــای ثاب یكــی از پن

تعهدشــده می باشــد را بــرای بررســی ارایــه كنــد.
3. شـــركت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمل ونقـــل كشـــور پـــس از دریافـــت مـــدارک و مســـتندات نســـبت بـــه ارزیابـــی پیشـــنهادات 
 اقـــدام و از حائزیـــن شـــرایط جهـــت حضـــور در فرآینـــد انتخـــاب ســـرمایه گذار بـــر اســـاس ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه دعـــوت 

بعمل می آورد.
4. از عالقمنــدان دعــوت می شــود بــرای دریافــت فــرم هــای مربوطــه و اطالعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی به مــدت ده روز 
بــا همــراه داشــتن معرفــی نامــه رســمی بــه طبقــه ششــم اطــاق 614 ایــن شــرکت بــه نشــانی بزرگــراه مــدرس - خیابــان شــهید وحیــد 

دســتگردی)ظفر( - خیابــان شــهید فریــد افشــار - تقاطــع بلــوار آرش غربــی مراجعــه نماینــد.
شــركت مادر تخصصی ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل كشــور

وزارت راه و شهرسازی

تخصصی ساخت و توسعه  زریبنااهی حمل ونقل كشور
رشكت مارد
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ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور برای بررســی مناطق ســیل زده 

شهرستان فیروزکوه وارد این شهرستان شد.
رئیس جمهور در جمع مردم ســیل زده روستای مزداران گفت: در کشور 
140 شهرستان و ۵۵0 روســتا دچار حادثه شده و به صورت نقطه ای در 
حال حاضر ۶۶1 نقطه در کشــور در استان های مختلف دچار حادثه شده  
است. وی با بیان اینکه از همه نیروهای امداد، هالل احمر، بسیج و... تشکر 
می کنم افزود: از میزان خرابی ها اطالع داریم و از مردم درخواست صبوری 
می کنم. رئیســی بیان کرد: من خبرها را شــنیدم ولی نتوانستم به اخبار 
اکتفا کنم، با استاندار تهران صحبت کردم و گزارش وضعیت را گرفتم لذا 
احســاس کردم باید در اینجا حضور داشته باشم. وی افزود: بعد از امداد و 
نجات و اســکان، تازه کار اصلی شروع می شود و باید به مردم روستا کمک 
کرد که زودتر خانه هایشــان سامان پیدا کند.وی با توجه به اعتراض مردم 
روستای مزداران به کمبود امکانات به استاندار تهران دستور داد تا نسبت 

به برطرف کردن کمبودها اقدام کند و گزارش آن را ارائه دهد.

پیام رهبر انقالب در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:

 مسئوالن تدابیر الزم را 
برای ترمیم آسیب های سیل بکار ببندند

در پی حادثه خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقالب در پیامی ضمن 
تسلیت به مصیبت دیدگان، از حضور سریع مسئوالن و تالش گروه های امدادی برای 
کمک به سیل زدگان تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را خواستار شدند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه  مهیب و خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، جمعی از مردم عزیزمان را 
دچار آسیب های جانی و مالی و عاطفی کرده است. اینجانب با ابراز همدردی عمیق 
با همه  آن عزیزان به مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض می کنم و از مسئوالن 
محترم کشــور تدابیر الزم را برای ترمیم آسیب ها مطالبه می نمایم. الزم می دانم از 
حضور ســریع مسئوالن در مناطق سیل زده و نیز از تالش گروه های امدادی مردمی 
یا موظف برای کمک به سیل زدگان تشکر کنم. ادامه این اقدامات خداپسند و تالش 
مستمر برای کاهش آثار این حوادث دردناک وظیفه همه ما است. توفیقات همگان 

را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای ۸ مرداد ۱۴۰۱
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