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 هر شهروند
 یک کرسی اندیشه ورزی است
  |  محمود کمال آرا  |   نویسنده|

تقویت فرهنگ تفکر در جامعه می تواند از وجود 
یک انقالب یا یک دگرگونی اجتماعی هم رنگین تر 
باشد. با این رویکرد می توان کلید واژه، »هر شهروند 
یک کرسی اندیشه ورزی« را به جهانیان معرفی کرد. 
فقدان مولفه تفکر و آگاهی سبب شده است تا بشر 
بدون پیشینه ای مستند، علمی و منطقی مسائل 
پیرامونی خود را بپذیرد. تقویت باورهای موروثی و 
تیزکردن شمشیر مخالفت بی پندار، محرکی برای 
عقبگرد جوامع و مقاومت در برابر پیشرفت است. 
شیوع انحرافات راهبردی در هنجارهای اجتماعی 
و نشر اطالعات خاکســتری، عموم را در دام حباب 
اطالعــات جمعی انداخته و محصور کرده اســت. 
این دام تقویت باورهــای غلط در اکثریت جامعه و 
باالخص در گروه تأثیرپذیر را دوچندان کرده است. 

این باورها خــواه مذهبی و خواه سیاســی هم 
که باشند اما میلی به بررســی آن در بین فردفرد 
جامعه یافت نمی شــود. علت ایــن بی میلی، عدم 
تقویت و آگاهی مردم نسبت به تفکر و اندیشه ورزی 
است. حاکمان و رهبران سیاســی نقش بسزایی 
در فراهــم آوری اندیشــه ورزی در بیــن جامعه را 
دارند. از ایــن رو، آگاه نبودن افراد جامعه نســبت 
به حقوق اجتماعی ایشــان و نگنجاندن مردم در 
تصمیم سازی های اجتماعی و سیاسی از مهمترین 
دغدغه های حاکمان به منظور ضمانت ســیطره 

حکومتی خود است. 
بهره وری اندیشــه های الیه های پایین دســت 
اجتمــاع تا ســطوح باالتــر و سیاســت گذاری 
براســاس خردجمعی و تصمیم سازی هیأت های 
اندیشــه ورزی، زمینه بمب تغییر در هر کشوری 
اســت که حاکمان و رهبران سیاســی به تناسب 
حکومتداری خود بعضا آن را با چاشنی هایی نابود 
ســاخته یا به ســلیقه خود مدیریت و فرماندهی 
می کنند. تزریق چاشــنی تعصب تــوأم با توهم و 
خفقان هم بعضا جبهه مقاومت در برابر اندیشــه 
و بیــان دیدگاه هــا را در مردم تقویت کــرده و بر 
اندیشه های نو و جرقه های تشکیکی در ذهن، حکم 

خاموشی صادر می کند. 
در دول شــرقی همچون میانمار و کره شمالی 
مشاهده می کنیم که بیان نقطه نظرات و اندیشه های 
مذهبی و سیاسی چه هزینه هایی را برای مردمان آن 
سرزمین فراهم آورده است. نظام های دیکتاتوری 
و فردمحور که حیات خــود را در القای تفکرات و 
باورهای سناریوهایی از پیش طراحی شده توسط 
البی های کارگردان می بیننــد، هیچ گاه مردم را به 

تفکر و اندیشه دعوت نمی کنند. 
از ایــن رو دعوت به اندیشــه ورزی در جمهوری 
اسالمی ایران توسط رهبر معظم انقالب بیانگر نیاز 
کشور به اندیشیدن و تفکر اســت. دیدگاه عمیق 
ایشان به اندیشه ورزی ، لزوم پیدایش آن از رأس تا 
الیه ها و توسعه اندیشه ورزی در بین آحاد جامعه از 

اهمیت ویژه این مهم پرده برمی دارد. 
باید با صراحت گفت که صدای پای اندیشه ها از 
صدای مقتدر ترین ارتش جهان هم رســاتر است. 
انســان ها از همان ابتدا بی تفاوت چشم به جهان 
نمی گشایند، بلکه توسط آموزش نادرست به محیط 
پیرامون خود بی تفاوت می گردند. بزرگترین دشمن 
سعادت و آزادی انســان ها عدم اندیشه نسبت به 

موضوعات پیرامونی و مبتال به آنان است. 
ما قرار نیست در همین گام اول بهترین جامعه 
اندیشه ورز باشیم، ما قرار اســت از خودمان و حال 
فعلی مان بهتر باشیم. کشور ما در آمارهای جهانی 
در زمره فقیر ترین کشورها برای داشتن اندیشکده 
و اتاق های فکر اســت. مشــکل ما نداشته هایمان 
نیست بلکه داشته هایی است که نمی توانیم از آن به 
درستی استفاده کنیم. مشکل ما آن است که بدون 
توجه به خواسته هایمان درحال روزمرگی هستیم و 
بعضی از آنان را با روش های نادرست از اجتماع خود 
مطالبه می کنیم. مطالبه ای که پایانی ندارد و فقط 
ما را از هدف خــود دور می کند. اجتماع را می توان 
با اندیشه پیش برد و ســطح فردفرد آن را همگام با 
خواسته هایمان افزایش داد؛ لیکن آموزش غلط به 
گروه تأثیرگذار موجبات نامالیماتی را فراهم خواهد 
آورد. زمانی که به جوانان آموزش دهیم، کسانی که 
مانند آنان فکر می کنند انسان های فکور و محترمی 
هستند، بدون  شک جامعه به انحراف کشیده شده و 

فرهنگ اندیشه ورزی شناسانده نخواهد شد. 
ما می توانیم با بهره گیری از داشــته هایمان که 
هیچ گاه به صورت عملیاتی بــه آن نگاه نکرده ایم، 
مفهوم خواســتن را به صورت ساختاری درجامعه 
نهادینه کنیم. تشکیل ساختار سلولی اندیشه ورزی 
در ســطح کشــور بدون  شــک به بهــره وری در 
دستگاه های دولتی ختم خواهد شد؛ چراکه طرفین 
مطالبات خود را به صورت شجاعانه و اندیشه محور به 
یکدیگر منتقل کرده اند و هیچ بهانه ای برای نشنیدن 

صدای الیه های جامعه وجود ندارد. 
بنابراین تنظیم نظامنامه  چگونگی جمع آوری 
ایده ها و بهره  وری مناســب از مدل هــا و طراحی 
هیأت های اندیشه ورزی در سطح ملی و بین المللی 
که یا اجرایی شــده اند یا قدرت اجراشدن در سطح 
جوامع هدف را دارا هستند، می توانند زمینه جامعه 

اندیشمند را مهیا کنند. 
هیأت، تشکیالت، کتب و مقاالت اندیشه ورزی 
می توانند ضمن معرفی ابعاد اندیشه ورزی و اهمیت 
آن در ایران و سایر ملل، به عنوان الگوی اندیشه ورزی 
جمهوری اسالمی ایران توســط کمیسیون ملی 
یونســکو ایران به دفتر مرکزی یونسکو در پاریس 
ارسال شوند. امیدواریم توسعه اندیشه ورزی بتواند 
دریچه تازه ای را در پویش های مردمی و جوامعی که 

استعداد تغییر بنیادین را دارند، ایجاد کند.  

خبر

معاون محیط زیست قم: 

 بدون حقابه
 گردوغبار قم بیشتر می شود

ایرنا| 200 هزار هکتــار پهنه نمکی دریاچه 
نمک درصورت ندادن حقابه و استفاده بی رویه 
از منابع آبی، قم را بــا افزایش گردوغبار روبه رو 

می کند.
معاون فنی اداره حفاظت محیط زیســت قم 
با اعالم ایــن خبر گفت: »گردوغبار ناشــی از 
خشک شدن دریاچه نمک به طورحتم به تهران 
آسیب جدی می زند؛ چراکه این دریاچه 2برابر 
شهر تهران وسعت دارد و فاصله آن با پایتخت 
به اندازه ای نیســت که گردوغبار به آن جا نفوذ 

نکند.«
احمد شــفیعی ادامــه داد: »حوضــه آبریز 
دریاچه نمک بیش از نیم قرن اســت. براساس 
برخی فعالیت های انســانی دچار آسیب شده 
است و اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک 
مهمتریــن کانون های سیاســی، اجتماعی و 
صنعتی کشــور که در قلب ایران قرار دارند، با 
بحران انتشــار گردوغبار ناشی از خشک شدن 

دریاچه نمک مواجه می شوند.«
او بــا بیــان این مطالــب، بررســی چرایی 
اجرانشــدن مصوبه شــورایعالی آب کشــور 
درخصــوص تعیین 154 میلیــون مترمکعب 

حقابه دریاچه نمک را ضروری دانست. 
بــه گفتــه معــاون فنــی اداره حفاظــت 
محیط زیســت قم دریاچه نمک در گذشــته 
از رودخانه های بســیاری همچــون قمرود و 
قره چای تغذیه می شد، اما اکنون با خشک شدن 
ایــن منابع آبــی در اثر پدیده هــای طبیعی و 
دخالت انسان در محیط زیست، دریاچه نمک 

به سمت خشک شدن می رود. 
شفیعی با اشــاره به این که بحران دریاچه 
نمک هنوز در گام های نخســت است، اضافه 
کرد: »بر اثر خشک شــدن قســمت هایی از 
دریاچــه نمک برخی از انــواع گردوخاک در 
این منطقه بــه وجود آمده، امــا هنوز ذرات 
بســیار خطرناک از دریاچه منتشر نمی شود 
و فرصت بــرای اصــالح وضع ایــن حوضه 
آبریــز وجود دارد. بــا این همه اگــر در این 
مسأله کوتاهی شــود، قم و شهرهای اطراف 
دریاچه ازجمله تهران به خوزســتانی دیگر 
تبدیل می شــوند.« او همچنین به برداشــت 
بیش از یک میلیارد مترمکعبــی از ذخایر آبی 
دریاچه نمک در ســال های اخیر اشــاره کرد 
و گفــت: »با وجود این کار ســطح آن مرطوب 
است و ریزگردهای نمکی از دل آن بلند نشده 
اســت. اگر این ریزگردها در آسمان منتشر و با 
آلودگی های شــیمیایی موجود در هوا ترکیب 
شــود، باید گفت ســالمت انســان ها و سایر 
موجودات زنده بشــدت در معــرض خطر قرار 
می گیرد.«  شفیعی ادامه داد: »بخش کشاورزی 
به عنوان بزرگترین مصرف کننــده منابع آبی 
حوضه آبریز دریاچه نمک باید به طور عملی در 
مسیر کاهش مصرف آب و بکارگیری روش های 

نوین آبیاری گام بردارد.«

 | ایمیل گروه جامعه: www.shahrvand-newspaper.ir  |  jameeh@shahrvand-newspaper.irپنجشنبه 23 آذر 1396 | سال پنجم | شماره 161294

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

افقي
1- بزرگترین شهر ایاالت متحده- مالباخته تجارت 

2- صدای آهنگین- زمین آماده برای کشــت- زرد 
روشن

3- از لوازم تبلیغات- واحــد اندازه گیری زمین لرزه- 
جنین به وسیله آن تغذیه می کند

4- آب آذری- طالی قالبی- جانوری با زهر کشنده- 
ناشنوا

5- مهربانی- دارچین هندی – میوه باب گلو- پرچم
6- سید و آقا- وسیله پرواز انفرادی- عودت و مراجعه

7- همراه آشغال- کیف مسافرتی- نظرات انتخاباتی- 
کلمه آرزو

8- قطعــه زمین کوچک زراعي- فلــز لحیم کاري- 
فاصله میان دو نت موسیقی

9- گودال- جاسوسخانه آمریکا- ترد و شکننده- مزه 
ترش و شیرین

10- ســرزمین مــادري- دوختن شــکاف زخم- 
نوشیدني داغ

11- شــود ســبب خیر اگر خدا خواهــد- اهلي و 
دست آموز- نفس- فلزی است نقره ای رنگ و براق و 

بسیار محکم
12- در کشــتي مي زنند- درکنار تولیدات اســاس 
اقتصاد یک کشور را تشــکیل مي دهند- نام دو تن از 

روسای جمهوري آمریکا- مادر زن و مادرشوهر 
13- گاهی با کم می آید- شــهری در فرانسه- پول 

ازبکستان
14- عکس نمایش داده شــده روي پرده با دستگاه 

خاص- نوعی بستنی- پرنده سخنگو
15- کاخ شمال تهران- سبزینه گیاه

عمودي 
1- بی نظم و ترتیب- سوغات قاینات 

2- چوب پنبه صنعتی- از گل هاي خوشــبو به رنگ 
زرد- آخرین نت

3- هست آذری- اجاق گاز- پیشکش- از شما دور باد
4- خار ســر دیوار- پراکندگی- وسیله تزریق داروي 

مایع- نام قدیم مشکین شهر
5- فرار حیوان- برنج شوشتر- بنیانگذار ساساني

6- مجلس قانونگذاری آلمان- در بازار بورس معامله 
مي شود- مادر لر

7- از مناطق آزاد کشورمان – پادگان تهران- تهوع- 

نویسنده آلمانی یوسف و برادرانش
8- از آفات نباتی- جاذبه سیاحتي انزلي- درخت مو

9- تقویــت رادیویی- خداي خورشــید مصریان- 
رخسار- امیدش در آفریقای جنوبی است

10- نقش تئاتری- مدافع چپ بارسلونا- حیوانی که 
سرش را خوب نبریده باشند

11- خبرگزاری چینی- واحد مسافت دریایی- حرف 
پیروزی

12- برجستگی صفات- سرماخوردگی- کاکل اسب- 
ترک استخوان

13- ماهی دریای خزر- افسار- صندلي فرنگي- تابستان
14- خط کش مهندســی- ســعی و تالش- باتالق 

نزدیک اصفهان
15- ترکیبی که در ساختمان شیمیایی خود دارای 

آب باشد- روزنامه اشرف الدین گیالني

جدول شماره 1294

حل جدول شماره 1293

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
دتسودادنیربدلخ1
وهالادهساثراو2
رلیرلولدموید3
ببدامادویورس4
ردصبشخکااکوت5
دنابیرهشرعیبا6
یمابایهلتیی7
اتسخوجهیمسی8
نگکراامکاول9
گابتسخنراتشون10
لرمدتسموروگا11
یادمنهلکساوا12
کنواکلیکنراش13
اتاکاوننادوان14
نیلاتفننیلوسنا15

نیره خادمی- شهروند|  از چند  سال قبل، الیحه 
مدیریت بحران کشــور روي زمین مانده اســت و از 
مجلسي به مجلس دیگر و از کمیسیوني به کمیسیون 
دیگر دست به دست می شــود. در آن سوي ماجرا اما 
حوادثي مثل ســیل و زلزله یکي بعد از دیگري جان 
می گیرد و آدم ها را خانه خــراب می کند. حاال آن طور 
که اسماعیل نجار، رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور می گوید، مراحل پایاني بررسي این الیحه در 
دست بهارستان نشینان است و احتماال تا هفته آینده 
به صحن خواهد رفت. او که از  سال 92 به بعد از سوي 
وزیر کشور در این سازمان حکم گرفته است، در حاشیه 
نخستین جشنواره پیشگیري از سوانح و حوادث که 
چند روز قبل در مرکز همایش هاي صداوسیما برگزار 
شد، به چند سوال »شهروند« درباره الیحه مدیریت 
بحران کشور پاســخ داد: »اگر در تهران حادثه  بزرگي 
درحد یک بحران ملي اتفاق بیفتد، باید امکانات جهان 
را براي آن به کار بگیریم و حتما باید جامعه بین المللي و 
کشورهاي دیگر براي کمک به ما وارد عمل شوند، چون 

تهران نسبت به خودش امکانات محدودي دارد.«
- با وجود اهمیت زیادي كه الیحه مدیریت 
بحران براي یك كشــور حادثه خیز دارد اما 
بیشتر از 30ماه است كه این الیحه بالتكلیف 

است. دلیل این تعلل را توضیح می دهید؟
پس از زلزله مهیب بم و سه نوبت بازدید رهبر معظم 
انقالب از مناطق زلزله زده سیاست هایي ابالغ شد که 
نتیجه آن قانون ســازمان مدیریت بحران کشور بود؛ 
قانوني که البته به صورت آزمایشــي بود. زماني که به 
سازمان آمدم، زمان 5ســاله این قانون تمام شده بود، 
بنابراین با رایزني این قانون تا  ســال 93 تمدید شد. 
بعد از آن هم براي دایمي شــدن ایــن قانون به دولت 
تقدیم و اول فروردین 1394 هم این قانون به مجلس 
فرستاده شد. البته مجلس هم حساسیت خوبي براي 
این موضوع داشت، بنابراین موضوع را در 8 کمیسیون 
بررسي کردند و در نهایت کمیسیون شوراها به عنوان 
مسئول اصلي تعیین شد و مقرر شد تا سه کمیسیون 
کار، امنیت ملي، سیاست خارجي و کمیسیون عمران 
هم آن را بررســي و نهایي کنند. این الیحه در پایان 
مجلس گذشته به پایان رسید اما وقتي نوبت به بررسي 
در صحن شد، به دلیل برنامه ششم و بودجه ساالنه به 
تعویق افتاد تا این که مجلس به پایان رسید. نمایندگان 
جدید هم که وارد مجلس شدند، گفتند که در این باره 
نظراتي داریم، بنابراین باید مجددا در کمیسیون ها به 
بحث گذاشته و موضوع بررسي شود. االن هم این الیحه 
بررسي و االن چاپ شده است و در نوبت صحن علني 
مجلس قرار دارد و احتماال قرار بود این هفته یا هفته 
آینده مطرح شود. امیدوارم این طرح زودتر در صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي مطرح شــود تا درباره 
حوادث هم صاحب قانون شویم؛ کشوري که همیشه 
با خطر حوادث گوناگوني ازجمله زلزله، سیل و سیالب 
روبه روســت. اگر قانون جامع و مانعي براي مقابله با 
بحران هاي کشوري تدوین و به دستگاه هاي مسئول 
ابالغ شود، شاید کمتر شــاهد تعارضات و مشکالت 

این چنیني باشیم. 
- این كه براي مقابله بــا بحران هایي كه در 
كشور رخ می دهد، قانون داشته باشیم خیلي 
خوب است اما درحال حاضر انتقادي كه درباره 
الیحه مدیریت بحران كشور مطرح شده، درباره 
كمرنگ شدن نقش شــهرداري تهران و حتي 
سازمان مدیریت بحران شهر تهران است كه از 

زیر مجموعه هاي مدیریت شهري تهران است. 
به  هرحــال هر دســتگاهي نظرات خــود را براي 
تدوین الیحه اعمــال خواهد کــرد و حتما مجلس 
و کمیســیون هاي آن هم در صحن نظراتــي را ارایه 
خواهند کــرد. امیدواریم که در نهایــت نتیجه این 
تبادل نظرات کامل شدن الیحه باشد تا قابلیت اجرا یابد 

و مشکالت کمتر شود.
- بحث این نیست. درحال حاضر رئیس ستاد 
مدیریت بحران شــهر تهران، شهردار تهران 
است اما ظاهرا در این الیحه این مسئولیت از 
شهرداري تهران گرفته شده است. دلیل این كار 

چیست؟ 
در ایــن زمینه بحث هــاي زیادي مطرح شــد اما 
درنهایت مقرر شد که سطح حوادثي که اتفاق می افتد، 
مشخص شود و شــهرداري در صورت وقوع حوادث 
در سطح پایین انجام وظیفه کند اما در سطح بزرگتر 
وضعیت فرق می کند. تهران به دلیل این که کالنشهر 
است، اگر حادثه ای در آن رخ دهد که در سطح حادثه 
کالن قرار گیرد، وزیر کشور و استاندار تهران به عنوان 
دوبازوي اجرایي و امنیتي کشور وارد ماجرا می شوند، 
چون وظایف اجرایي آنها از حیطه اختیارات شهردار 
خارج اســت. زماني که حادثه بزرگي اتفاق می افتد، 
نیاز به همراهي دستگاه هاي زیادي است که احتماال 

بعضی از آنها تحت نظارت شهردار تهران نیستند. اگر 
این الیحه با این ســرفصل تصویب شود، اتفاق خوبي 
است، چون هم از ظرفیت شــهرداري تهران استفاده 
می شــود و هم ظرفیت ســایر نهادهایي که احتماال 
برخي از آنها خارج استان تهران است، ازجمله این که 
نزدیک به 20 استان کشور اســتان هاي معین براي 
تهران در زمان هســتند. بنابراین باید مقامي باشد تا 
هماهنگي هاي اســتاني را انجام دهد. درصورتي که 

شهردار تهران قدرت و اختیاري 
براي این هماهنگــي ندارد تا امر 
و نهــي و پیگیري هایــي در این 
زمینه ها داشته باشــد. در واقع از 
نظر جایگاه سازماني و اداري این 
وظیفه و اختیار وزیر کشور است 
که می تواند به سایر استان ها امر 
و نهي کند و هماهنگي ها را انجام 
دهد و این کار بسیار بزرگي براي 

شهر تهران است.
- منظور از حوادث سطح 
پایین، چه نوع حوادثي است؟

در الیحه مدیریت بحران کشــور، حوادث را در سه 
ســطح درجه بندي کرده ایم. معتقدم که اگر حادثه 
محلي باشد تا حد بخشدار باید بتواند آن را جمع کند، 
اگر بیشتر از بخش باشد، نهایتا وظیفه فرماندار است که 
مدیریت آن را برعهده بگیرد. اگر حادثه شهرستان را 
درگیر کند، استاندار به عنوان باالترین مقام استاني به 
ماجرا ورود می کند و مسئولیت آن را برعهده می گیرد 
اما اگر سطح آن باالتر و وسعت بیشتري را درحد منطقه 
و استان هاي همجوار در برمی گرفت، مقام باالتري باید 
مسئولیت داشته باشد. ببینید ممکن است در یک زمان 
در چند نقطه از کشور حادثه داشته باشیم، نمی توانیم 
همه استعداد، تجهیزات و امکانات کشور را براي یک 
منطقه بسیج کنیم. اگر این اقدام را انجام دهیم، پس 
تکلیف مناطق آسیب دیده دیگر چه می شود؟ بنابراین 
کار باید روي حساب و کتاب باشد، براي همین بسیاري 
از آیین نامه ها و دستورالعمل ها براي ابالغ در این زمینه 

نوشته شده است. 
- ضمن این كه امكانات اســتان هاي معین 
تهران هم براي حوادث خیلي بزرگ كافي نیست 
و حتي از سوي اعضاي شــوراي شهر تهران 
هم هشدار داده شد. آنها می گویند كه باید در 
تمامي اســتان ها تجهیزات به صورت مساوي 
تقسیم شود تا در صورت وقوع حادثه در تهران 
با كمبود امكانات مواجه نشــویم، چون در آن 
زمان شاید حتي دیگر نتوان از امكانات تهران 

براي تهران هم استفاده كرد.
این حرف را قبول ندارم. امکانات 20 اســتان کشور 
با امکانات تهران جمع می شــود اما این طبیعي است 
که اگر در تهــران حادثه بزرگي در حــد یک بحران 
ملي اتفاق بیفتد، باید امکانات جهان را براي آن به کار 
بگیریم و حتما باید جامعه بین المللي و کشورهاي دیگر 
براي کمک به ما وارد عمل شوند، چون تهران نسبت 
به خــودش امکانات محدودي دارد امــا به همراه 20 
استان دیگر وضعیت بهتر است. از سوي دیگر امکانات 
نیروهاي مسلح هم کم نیست، بنابراین همه این ها را 
باید براي حادثه به خدمت بگیریم. با وجود این معتقدم 
که اساس کار باید پیشگیري باشد و ما هم باید پیگیري 

کنیم که خانه ها خوب ساخته شود.
- این موارد در الیحه وجود دارد؟

بله. در الیحه بحث پیش بیني و پیشگیري اساس 
کار است اما در قوانین کشــوري هم موارد زیادي در 
این زمینه داریم؛ ازجمله آیین نامه 2800، آیین نامه 
نظام مهندسي و بیمه. از ســوي دیگر امکانات دولت 
هم محدود اســت اما تأکید می کنم که اساس کار بر 
ساخت وساز است. شما نمی توانید بروید در رودخانه 

اتراق کنید و بگویید ســیل بیاید من را نمی برد، خب 
حتما نباید در آن جا اتراق کنید. کشور ژاپن که خیلي 
هم حادثه خیز است، چرا توانست امن باشد؟ چون آنها 

دانش را به کار گرفته اند. 
- چقدر زمان الزم است تا این تغییرات انجام 

شود؟
خیلي زمــان می بــرد، درحالــي کــه اراده ملي 
هــم می خواهد و همــه باید پــاي کار بیاینــد و از 
حاشیه سازي هاي بی مورد پرهیز 
کنند. ایــن که مســأله در متن 
قرار بگیرد، مهم است و حتما به 
پیشــرفت در آن کمک می کند. 
ایــن همــه کانکس به ســمت 
مناطق زلزله زده مــی رود و در دو 
مورد آن هم ممکن است ماشین 
چپ کند و بار به مقصد نرسد اما 
متاســفانه این اخبار نشان داده 
می شــود که کانکس ها را باد برد 
درصورتي که بداخالقي ها نباید 
باشد. مسئوالن هم باید بتوانند 
در آرامش خدمت رساني کنند و در ادامه به مردم هم 
آرامش بدهند. بعد از زلزله در کرمانشاه من بازدید از 
مناطق داشــتم، در همان هواي باراني از جوانرود به 
سرپل ذهاب رفتم و آن جاست که دیدم مردماني که 
خانه هایشان خراب شده بود، سکویي درست کرده اند 
و روي آن چادر زده اند تا از آب باران محفوظ باشــد، 
برخي هم اطراف چادر خود را زهکشي کرده بودند که 
از آب باران محفوظ باشد. آیا همه این کار ها را مدیریت 
بحران می تواند انجام دهد. وقتي مردم خودشان از ني 
براي ساختن خانه براي دام هایشان استفاده می کنند، 
این یعني در مواقع بحران خالقیت هاي زیادي هم از 
سوي مردم آســیب دیده ا یجاد می شود و باید به این 
خالقیت ها بها داد. این را هم بایــد در نظر گرفت که 
وقتي پا می شکند، در یک دقیقه مداوا نمی شود، باید آن 
را گچ گرفت و مدتي هــم از آن مراقبت کرد تا ترمیم 
شــود. در این موضوعات هم همین اســت. بعضي ها 

می گویند، خودت برو در چادر بنشین، ما هم اینها را 
می دانیم. در چادر زندگي کردن ســخت است اما باید 
براي حــل آن صبوري کرد. از ســوي دیگر، توجه به 
ایمني ساختمان خیلي مهم است؛ به عنوان مثال در 
هجدک کرمان زلزله ای 6 و یک دهم ریشتري آمد که 
خیلي هم مخرب بود اما به دلیل استانداردسازي ای که 
در ساخت وساز شده بود، خوشبختانه کسي جان خود 

را از دست نداد. 
- در كشــور ما آن طور كه بایــد به افزایش 
جمعیت داوطلب توجه نمی شود، درحالي  كه در 
زلزله اخیر هم دیدیم كه چقدر ظرفیت مردمي 
براي كمك رساني در مواقع اضطرار وجود دارد. 
آیا در مورد این موضــوع و پرورش جمعیت 

داوطلبي پیش بیني هایي در قانون شده است؟ 
این هم یکــي از اصول کار ماســت. معتقدم اولین 
امدادگر عضو خانواده است که اگر جان سالم به در برده 

باشد، می تواند به کمک بقیه اعضاي خانواده برسد.
- خب این در الیحه بحــران به آن پرداخته 

شده است؟
 بحث آموزش عمومي برعهده داوطلبان هالل احمر 
اســت که به عنوان کارگروه امدادونجــات و آموزش 
امدادونجات به آن پرداخته می شــود. صداوسیما هم 
به عنوان کارگروه اطالع رساني و آموزش عمومي وظیفه 
اطالع رســاني و آموزش را انجام می دهد. باید تمامي 
ظرفیت کشور را استفاده کنیم که البته تا االن هم تا 
جایي که زورمان رسیده اســت، همین اقدام را انجام 
دادیم. ما باید ســطح اطالعات مردم را افزایش دهیم، 
مخاطرات را بشناسیم و پیامدهاي مخاطرات را به آنها 
آموزش بدهیم تا همه بدانند که هر چقدر سقف خانه 
را با کیفیت بهتري بسازیم، خودمان ایمن تر هستیم. 
- درحال حاضر تعــداد جمعیت داوطلب ما 
نسبت به جمعیت هاي داوطلب در كشورهاي 

دیگر چطور است؟ 
تابه حال مقایســه نکرده ام، اما ما در بحث مقابله با 
بحران هیچ حرفي براي گفتــم نداریم. تمام امکانات 
کشور ازجمله نیروهاي مسلح و دستگاه هاي اجرایي 
در کرمانشاه بسیج شد. این همه خسارت به بار آمد، اما 
ظرف یکي، دو روز به سمت ترمیم آن رفتیم. با این که در 
آن جا امکانات زیادي نبود اما تمام کشور بسیج شدند تا 
بازیابي انجام شود. مردم هم باید اراده شان این باشد که 
سریع خود را بازیابي کنند. بعضي در آن زمان می گفتند 
که مردم را به شهرهاي دیگر منتقل کنید، در صورتي که 
به همین راحتي نمی شود این کار را انجام داد. مردمي 
که آسیب دیده اند، دامشان آن جاست، کشاورزي شان 
آنجاســت و حتي همه کار و زندگي شان آن جاست. 
اگر آنها را منتقل کنیم، زراعت و دامداري و شغل آنها 
چه می شود؟ ما کاستي زیاد داریم که من آنها را بهتر 
از شما می شناســم اما باید براي از بین رفتن آن تالش 
کنیم،  چه کمبود جمعیت داوطلب و آموزش باشد و 
چه تجهیــزات و آموزش هاي مربوط به پیشــگیري. 
در این میان هم باید توجه کنیم که اگر کاستي هایي 
هســت، کمبود اعتبارات تجهیــزات، محدودیت ها 
و تحریم هــا را هم ببینیــم و بــراي آن فکري کنیم. 

رئیس سازمان مدیریت بحران كشور در گفت وگو با »شهروند« از امكانات تهران در شرایط بحران می گوید: 

اگر تهران زلزله بیاید، جهان را باید به کمک بطلبیم
 امیدواریم الیحه مدیریت بحران تصویب شود تا كشور از این بی قانوني در وضعیت حادثه دربیاید 

  امكانات تهران براي مقابله با بحران در تهران هم كم است               باید بیشتر از همه به پیشگیري در مدیریت بحران بپردازیم

اگر در تهران حادثه ای بزرگي 
درحد یك بحران ملي اتفاق 
بیفتد، باید امكانات جهان را 

براي آن به كار بگیریم. در زمان 
بحران تهران، حتما باید جامعه 
بین المللي و كشورهاي دیگر 

براي كمك به ما وارد عمل 
شوند، چون تهران نسبت به 

خودش امكانات محدودي دارد

 ایسنا| معاون میراث فرهنگی هرمزگان از اقدام 
حفاظتی و رفع خطر از قلعه پرتغالی های جزیره 
هرمز خبر داد.  اشکان مختاری در این باره گفت: 
»در چند روز گذشته بر اثر فرسایش و آسیب های 
جوی و شرایط خاص اقلیمی و رطوبت باالی هوای 
جزیره هرمز شاهد فروریختن کمتر از یک مترمربع 
از پوسته جداره بیرونی دیواره قلعه هرمز بودیم که 
بعد از کســب اطالع از این موضوع از سوی یگان 
حفاظت اداره کل سریعا نسبت به رفع خطر تثبیت 
بخش های پیرامون اقدام شد.« او با بیان این که در 
 سال 1393 طرح مرمت قلعه مذکور توسط مشاور 
آماده  شده است، اضافه کرد: »در  سال 1394 نیز 

بخش هــای ورودی و موج شــکن پیرامون قلعه 
مرمت  شده است.« به گفته معاون میراث فرهنگی 
هرمزگان این قلعه با وجــود مرمت هایی که در 
سال های گذشــته روی آن انجام  شده، همچنان 
نیازمند مرمت اســت که بــرای همین منظور، 
تقاضای 30 میلیارد ریال اعتبار به سازمان برنامه  و 
بودجه کشور داده شد. مختاری همچنین خبر داد 
که رئیس سازمان برنامه  و بودجه با اختصاص این 
مبلغ برای مرمت قلعه پرتغالی های هرمز موافقت 
کرده است و استان نیز دستور پرداخت تخصیص 
درخواستی را در پی نوشت نامه مذکور اعالم داشته 

و باید منتظر دریافت بودجه ماند.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان خبر داد: 

رفع خطر از قلعه پرتغالی ها
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