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1. آخرین روزهای سال 1398 را پشت سر می گذاریم. روزهایی را که بنا به آداب و آیین کهن ، موسم تکاندن 
گردها و غبارها از خانه ها و زدودن زنگارها از خانه ی دل هاست. رسم است که در این روزها با واپس نگریستن به 

آن چه در سالی که گذشت ، به پیش باِز سال نو رویم.
   در روزهای آغازین سال ، در شیراز شاهد بارش های نویدبخش آمدِن بهاری سرسبز بودیم که به دلیل سهل انگاری ها 
و ندانم کاری ها ، به سیل ویران گر دروازه ی قرآن بدل شد. بارش های فراوان و بی تدبیری ها1 ویژه ی تنها استان 

فارس نبود. در گلستان و خوزستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز درها بر همان پاشنه چرخیدند.
   سیل آمد و گرفت جان ها را ، ویران کرد پل ها و راه ها و خانه ها و زیرساخت ها را و با خود برد اندوخته ی سالیان 

مردم رنجدیده ی خانه خراب را.
   بارش های فراوانی که با توجه به خشک سالی های پی درپِی سال های پیشین ، در بیش تر مناطِق کشور چشم انتظار 
آمدنش بودیم و تا همین روزهای پایانی سال گاه و بی گاه به صورت برف و باران ، بی دریغ بر سرزمین تشنه مان بارید 
و کنترل و بهره برداری بهینه از آن می توانست سالی نکو را برایمان به ارمغان آورد ، که نشد ؛ تا آخر پاییز که بازهم 
سیل آمد در سراسر جنوب و شرق کشورمان و بازهم آمد در همین روزهای پایانی سال در غرب و در خّطه ی لرستان.

   اما سیل تنها روی داد سال پیش نبود. زمین لرزه ی غرب کشور ، قطور و آذربایجان را هم داشتیم و داریم که هنوزا 

1. پژوهش گران » پژوهش کده ی انجمن هواشناسی و علوم جو « در ششمین کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی که متن آن در نشریه ی شماره ی 102 » گزارش « آمده است ، با ارائه ی 
نمودارها و دست یافته های خود اعالم کردند که زمان و میزان بارش ها را به مسئوالن هشداد داده بودند.

   سید مصطفی شریفی
کارشناس ارشد راه و ساختمان، )سردبیر(
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هنوز در حال تحمل پس لرزه ها و برآورد خسارت های وارده در اثر آن ها هستیم.
   این رویدادهای طبیعی که بعضی از پی آمدهای آن ها در کنترل ما نیست را اما می توان با اتّکا به نتایج پژوهش ها و 
تجربه های پیشین و با توجه به دانسته ها و هشدارهای صاحب نظران تا حدود زیادی مهار و به فرصت ها تبدیل کرد. در 
این سال اما روی دادهای دیگری داشته ایم که ریشه اش در بی تدبیری  و ندانم کاری  و بحران مدیریت موجود در اداره ی 

کشور ، بوده است. نگاه کنیم به موارد مهم آن : 
 » وقایع اتفاقیه « در آبان ماه در اثر افزایش ناگهانی قیمت بنزین و قربانیان آن که هنوز شمارشان رسمًا اعالم نشده 
است ، به ویژه از آن روی که باالترین مسئوالن اجرایی کشور ، به گفته ی خود ، از چگونگی و زمان وقوع آن 

آگاه نبوده اند ؛
 جان باختن بیش از هفتاد نفر در  مراسم تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی در کرمان ، به دلیل  نادرستی محاسبه ی 

گنجایش مسیر عبور و تعداد شرکت کنندگان ؛
 سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و جان باختن حدود 170 نفر از نخبگان کشورمان و اعالم علّت حادثه ، سه 

روز پس از این حادثه  ی غم بار و پی آمدهای آن ؛
 در لیست سیاه قرار گرفتن ایران و از دست رفتن فرصت ها و شوک اقتصادی وارد شده در اثر آن در آخرین ماه سال، 

به دلیل عدم تصمیم گیری نهایی درباره ی FATF ؛
 و این آخری ، شیوع ویروس کرونای جدید )  Covid-19 ( در استان های مختلف کشور ، یکی پس از دیگری و گرفتن 
جان انسان های بی گناه ، که هنوز قربانی می گیرد و مردم وحشت زده را در خانه ها و شهرها به محبس کشانده است. اگر 
بپذیریم که تمامی این روی دادها به اضافه ی موارد دیگری که در » اگر بپذیریم « سخن آغازین نشریه ی پیش 
)شماره ی 102 پاییز 98 ( آمده بود همگی ناشی از آن بوده که قبل از وقوع بحران به فکر مدیریت آن ها نبوده ایم و »به 
خطر پشت کرده ایم « و به صورت بایسته و شایسته به هشدارها و دانسته ها و نتایج پژوهش ها و تجربه های پیشین اعتنا 
نکرده ایم، گمان نمی برید که باید بپذیریم موسم آن رسیده است تا برای دست یابی به توسعه ی پایدار و مدیریت صحیح 
بحران ها، در شیوه ی مدیریت مان بازنگری نموده ، ساختاری نوین بر پایه ی پیروی از دانش روز و تجربه های جهانی و 
استفاده  از توانایی هاِی  همگان بنا کنیم ؟ شاید از این راه بتوانیم اعتماد ازدست رفته ی مردم مان به مسئوالن را بازگردانیم 

و از مشارکت و همراهی آنان در هنگامه ی بروز بحران ها بهره بگیریم.

   هم از این روی در این شماره موضوع تاب آوری و مباحث مربوط به آن و هم چنین هشدار صاحب نظران را درباره ی 
مدیریت سدها در هنگام بروز سیالب ها ، ساخت و ساخت گاه سد تنگ سرخ و پی آمدها و دست آوردها و خطرات احتمالی 

آن برای شهر شیراز را دوباره2 برای جلب نظر و بذل توجه مسئوالن مربوط آورده ایم.

2. پنجم اسفند » روز مهندسی « بود. سازمان مراسم ُپرهزینه ای را برای برگزاری آن تدارک دیده بود که خوش بختانه 
و با اتخاذ تصمیم متقضی به دلیل پرهیز از پی آمدهای احتمالی » ویروس کرونای جدید « به اجرا درنیامد و امید داریم 

هزینه ی آن را برای انجام کارهای مفیدتر ذخیره کنند !
   به مناسبت اهمیت خدمات مهندسی و نقش مهندسان در ساختار کیفیت زیسِت مردمان » پیام فیدیک « را در این 

شماره بازنشر کرده ایم. 

3. در این روزهای پایانی سال که شهر شیراز به روال همیشه می بایست خود را برای نوروز و میهمانان نوروزی آماده 
می کرد ، با حادثه ی تکان دهنده ی شیوع ویروس )  Covid-19 ( روبرو شدیم و بایسته است تا سپاس گزاری عمیق خود را 
از تمامی دست اندرکاران و پرسنل نظام بهداشت و درمان کشور ، بانک ها و سایر دستگاه های خدمات رسان شهری مانند 
شهرداری ها ، پاک بانان و نهادهای نظافت عمومی ، ادارات و سایر سازمان ها که با وجود کمبود امکانات و خطر ابتالی 
خود و خانواده ی خود ، در سنگر نخست مقابله با ویروس قرار دارند و هم چنان به خدمت رسانی مشغولند ، اعالم داشته 
و از همکاری و همراهی ملّت ایران که با رعایت توصیه های بهداشتی و محدودّیت ها ، می کوشند این مسیر پرخطر را 
بپیمایند ، قدردانی نماییم و آرزو کنیم که این نابسامانی ها با فرارسیدن نوروز به پایان برسد و این ویروس نابهنگام نیز 

از کشورمان رخت بربندد و به ناکجاآباد کوچ کند. 
   برای همکاران گرامی سالی سرشار از شادی و تندرستی و فرخندگی آرزو می کنیم. 

سال نو بر شما خجسته باد .


