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سهم ۹۵ درصدی از رتبه های برتر کنکور

کنکور همچنان عادالنه ترین 
بی عدالتی آموزشی است
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واقعه اسارت در عصر روز یازدهم

۲۵ زن همراه با 
کاروان اسیران کربال

آرام، راهی  توریسم 
توانمندسازی  سوی  به 

محلی جوامع 

افزایش ۵۸ درصدی 
اهدای خون در گیالن 
در دهه اول ماه محرم

قتل وکیل جوان 

مقابل چشمان فرزندش 

استاندار مازندران:

زیرساخت ها در مازندران 
برای تبدیل ایران به هاب تجاری 

منطقه CIS آماده است

پاسکاری حقوق بازنشستگان 
بین بخش های مختلف

2

گیالن امروز-  ۱2 روز دیگر که بگذرد، پنجمین ماه سال ۱۴۰۱ به پایان 
می رسد و هنوز افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف نشده 

است.
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان 
این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد. بر 
این اساس، می بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری ها به میزان ۵۷ 
درصد و مستمری های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد 

زیاد می شد.
با این وجود، دولت بر خالف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیات 
مدیره سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار 
شکایت  به  منجر  موضوع  این  که  کرد  ابالغ  درصد   ۱۰ حدود  در  و  مصوب 
امسال  تیرماه  نهایت 2۹  در  این که  تا  اداری شد؛  عدالت  دیوان  در  از دولت 
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس طی نامه ای رسمی، از ابطال مصوبات اخیر 
هیات دولت در این رابطه خبر داد. این در حالی است که تا یکی دو هفته دولت 
نسبت به این موضوع هیچ گونه واکنشی نشان نداد و در نهایت ۱۳ روز بعد علی 
برای  اعالم کرد: پیرو دستور رییس جمهور  بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست های 
مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف 
امنای  هیات  عضو  وزرای  به  را  خود  اختیارات  بازنشستگان،  حقوق  افزایش 

سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دوازدهم مردادماه اعالم کرد: 
براساس بررسی های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین 
اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری 

سایر سطوح اصالح  شود. محمدهادی زاهدی وفا با بیان این که رییس جمهور بر 
اصالح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی، تاکید دارند، متذکر شد: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم گیری در 
این خصوص را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد. 
وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئوالن مربوط، 
به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و 
بررسی های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی 
مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر 

سطوح اصالح  شود.
دولت عجله ای برای افزایش حقوق ندارد

کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند؛ دولت تمایلی به حل و فصل سریع، شفاف و 
قانونی مساله افزایش مستمری بازنشستگان ندارد، بنابراین برای حل موضوع 

هم هیچ تعجیل و برنامه دقیقی نشان نمی دهد.
من  نظر  به  این  گفت:  خبرآنالین  به  این خصوص  در  حاج اسماعیلی  حمید 
نگران کننده است؛ این که دولت خود را بی نیاز از مذاکره، همکاری و هم فکری 
از  عظیمی  بخش  که  مسائلی  از  خیلی  برای  خودرای  صورت  به  و  می بیند 

جمعیت کشور در آن دخیل هستند، تصمیم گیری می کند.
به باور او، دولت عالقه مند است که افزایش حقوق بازنشستگان مشمول مرور 
زمان شود و آن را بین بخش های مختلف به صورت پاسکاری حواله کند تا زمان 
تهران گفت: هیات  استان  بازنشستگی  بگذرد. علی دهقان کیا، رییس کانون 
امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از 
این باشد، در جامعه این برداشت می شود که هر تصمیمی که آقایان می گیرند، 

ممکن است غلط از آب در بیاید.

هجوم مارهای سمی 
به ساحل 

چالوس و نوشهر

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404

2 – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز ۵402

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

رشد 1۷0 درصدی اقامت 
در گیالن از ابتدای امسال

کاهش چشمگیر مصرف 
مواد لبنی به خاطر گرانی

ورزشکار ارزنده  گیالنی 
نایب قهرمان اسکواش کشور شد

جناب آقای باربد چاوشی رشتی، بازیکن تیم ملی ایران
قهرمانی  مسابقات  در  کشور  اسکواش  قهرمانی   نایب  کسب 
کشوری در رده سنی کمتر از پانزده سال را به شما و خانواده 

محترمتان  تبریک عرض می نماییم .
با تشکر از زحمات  مربی  گرانقدر ایشان جناب آقای رضا بردبار 
و حمایت بی دریغ آقایان سلمان آخوند زاده بستی مدیر عامل 
شرکت کاغذ ستاره گیالن جناب آقای همتی مدیر عامل کارخانه 

برنج  سفره گیالن و هیئت محترم اسکواش استان گیالن.

گیالن امروز- پنجم مرداد اداره کل هواشناسی مازندران با صدور اطالعیه ای 
نسبت به احتمال وقوع سیالب در برخی مناطق استان بر اثر ورود یک سامانه 
بارشی هشدار داد. در این اطالعیه اعالم شد که احتمال جاری شدن روان آب و 
وقوع سیالب  محلی در مسیل ها و رودخانه های فصلی، وقوع رعد و برق، ریزش 
سنگ، رانش زمین و اختالل در تردد محورهای کوهستانی و کاهش دید از 

شامگاه پنجشنبه ۶ مرداد تا روز دوشنبه ۱۰ مرداد وجود دارد.
سامانه بارشی طبق پیش بینی در زمان اعالم شده وارد مازندران شد و بارندگی ها 
نیز در مناطق مختلف شکل گرفت. اما اتفاقی که در بخش مرزن آباد رقم خورد 
فراتر از پیش بینی ها بود. سیالبی عظیم با قدرت ویرانگری بسیار باال ایجاد شد و 

تقریبا هر چه که سد راهش بود را از میان برداشت.
تخریب صد در صدی دو روستا، تلفات جانی، خسارت های مالی گسترده به اموال 
و امالک و زیرساخت ها و حتی مدفون شدن مسیر اصلی رودخانه زیر سنگ و 
الی آورده شده با این سیالب نشان می داد که اتفاقی فراتر از یک سیل محلی و 

قابل عبور از مسیل رودخانه رقم خورده است.
حتی آخرین داده های ثبت شده از ِدبی آب رودخانه در ایستگاه هیدرومتری 
واسپول که توسط همین سیل تخریب شد نیز نشان می دهد که ماجرا کمی 
عجیب تر از وضعیت عادی است. بر اساس داده های ثبت شده در این ایستگاه از 
زمان تاسیس -2۷ سال پیش- تا پیش از سیل هفتم مرداد، بزرگ ترین سیلی که 
در این ایستگاه ثبت شد ۶۰ متر مکعب در ثانیه آورد آب داشت. اما در سیل اخیر 
تا پیش از تخریب ایستگاه توسط سیالب، ِدبی 2۰۰ متر مکعبی نیز ثبت شد 
که نشان می دهد سیل هفتم مرداد ۳.۵ تا ۴ برابر بزرگ ترین سیل ثبت شده در 
این شاخه از رودخانه بود. حال پرسش این است که دلیل این ویرانگری و قدرت 
مازندران  آب منطقه ای  شرکت  مدیرعامل  چیست؟  چالوس  در  سیالب  باالی 
معتقد است که ساختار این سیالب متفاوت از سیالب  معمول رودخانه ای بود. 
زیرا برف یخچال های طبیعی باالدست نیز که طی روزهای پیش از بارندگی بر 
اثر افزایش دمای هوا به برف آب تبدیل شده بودند نیز همراه با روان آب ناشی از 

بارندگی به حرکت در آمد و این سیل عظیم را ایجاد کرد.
محمدابراهیم یخکشی می گوید: سیل اخیر چالوس در شاخه انگوران-واسپول 
بر اثر بارش شدید ۴۰ میلیمتری طی یک ساعت در ارتفاعات یخچالی منطقه 
دلیر شهرستان چالوس و همچنین حرکت و ذوب یخچال ها به صورت توامان 
بود. این ترکیب بارش شدید و حرکت و ذوب یخچال ها سبب شده که تیپ 
متفاوتی از سیل شکل بگیرد. وی درباره ویژگی  سیالب  یخچالی اظهار می کند: 
از ویژگی های این سیالب ِدبی باال و همچنین آورد رسوبی بسیار زیاد به صورت 
جریان توامان آب و مواد جامد است. جریان آب و رسوب در مسیر جاری شدن 

سیل، مجاری قدیمی رودخانه های موجود را پر می کند و انباشت رسوب حتی به 
میزان سه متر و بیشتر در زمین های اطراف رخ می دهد.

به گفته این مسوول همین اتفاق در رودخانه چالوس نیز افتاد و حجم باالی 
 : کرد  تصریح  مازندران  آب منطقه ای  شرکت  مدیرعامل  زد.  رقم  را  خسارت 

تخمین اولیه از آورد رسوبی متاثر از سیل اخیر چالوس حدود 
۱۰ میلیون متر مکعب است که در طول مسیر رودخانه از 
ارتفاعات دلیر تا ۵۰ کیلومتر پایین تر و مناطق پایین دست 

رسوب کرد.
نیاز به ضوابط جدید برای مقابله با سیالب

یخکشی با تاکید بر این که این تیپ سیالب ها به دلیل آثار 
توجه  مورد  می بایست  مسیر  در  سراسری  و  کلی  تخریبی 
باشند، به نکته مهمی درباره این قبیل سیالب ها نیز اشاره 
موجود  ضوابط  با  سیالبی  چنین  رفتار  می افزاید:  و  می کند 
در رودخانه و سیالب های مبتنی بر روان آب ناشی از بارش 
همخوانی ندارد. بنابراین الزم است در مناطق مستعد وقوع 
و  رودخانه  مدیریت  از  چنین سیالب هایی، ضوابط جدیدی 
حریم و ضوابط کاربری ها شکل بگیرد و عالوه بر ضوابط اشاره 
شده، سیستم های هشدار محلی تعبیه شود. وی خاطرنشان 
رودخانه  محدوده  یعنی  مازندران  ناحیه  سه  در  می کند: 
چالوس، کالردشت و ارتفاعات دوهزار و سه هزار استعداد وقوع 
به  توجه  با  دلیل  به همین  دارد.  چنین سیالب هایی وجود 
وجود مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی در پایین دست، 

مؤلفه های  برخی  اجرای  نیز  و  مانند وضع ضوابط جدید  اقداماتی  می بایست 
تله اندازی  ایجاد سیستم هشدار سیل و مدیریت و  مدیریت سیالب همچون 

رسوب در دستور کار قرار گیرد.
احتمال تکرار وجود دارد؟

البته ممکن است این پرسش پیش بیاید که آیا از این پس قرار است چنین 
سیالب هایی در مناطق دارای یخچال های طبیعی تکرار شوند؟ هرچند که به 
این پرسش نمی توان پاسخ دقیق و قطعی داد، اما طبیعتا وقتی چنین سیالبی 
در مازندران رخ داد یعنی شرایط برای تکرار آن نیز ممکن است ایجاد شود. 
کما این که بر اساس شواهد و اظهارنظرها، طی یک دهه اخیر دست کم دو مورد 

سیالب یخچالی در غرب مازندران رخ داد.
این احتمال وجود  با توجه به گرم شدن زمین  اعتقاد برخی کارشناسان،  به 
دارد که توده های عظیم یخی یخچال طبیعی تخت سلیمان )علم کوه ( به واسطه 

بزنند.  رقم  را  و سیالب هایی  یخ ها جدا شده  و ذوب شدن  زمین  گرم شدن 
حتی علت وقوع سیل بزرگ سال ۱۳۹۰ در منطقه کالردشت و سیل سال 
۱۳۹۴ شهرستان تنکابن را نیز برخی کارشناسان ذوب شدن یخچال طبیعی 
تخت سلیمان )علم کوه( می دانند و معتقدند که احتمال بروز سیل های دیگر 

در منطقه وجود دارد. تخت سلیمان در ارتفاعات علم کوه با داشتن حدود ۱۰ 
کیلومتر مربع پوشش یخچالی، یکی از دو یخچال طبیعی بزرگ ایران است.

 احتمال تکرار شدن سیل های یخچالی در برخی نقاط مازندران را مدیرکل 
افزایش دمای هوا  ایرنا می گوید:  به  و  تایید می کند  نیز  مازندران  هواشناسی 
طی سال های اخیر فقط در مناطق جلگه ای رخ نداده و در مناطق کوهستانی 
و مرتفع نیز شاهد این افزایش دما هستیم. در چنین شرایطی سرعت ذوب 
برف ها و یخچال های طبیعی بیشتر می شود و احتمال وقوع سیالب های یخچالی 
افزایش می یابد. این موضوع را مدیرکل هواشناسی مازندران نیز تایید می کند و 
به خبرنگار ایرنا می گوید: افزایش دمای هوا طی سال های اخیر فقط در مناطق 
جلگه ای رخ نداده و در مناطق کوهستانی و مرتفع نیز شاهد این افزایش دما 
هستیم. در چنین شرایطی سرعت ذوب برف ها و یخچال های طبیعی بیشتر 
می شود و احتمال وقوع سیالب های یخچالی افزایش می یابد. سید محمدرضا 
رضوی اظهار می کند: طی سال های اخیر شاهد افزایش دمای هوا در ارتفاعات 
استان بودیم و با توجه به شرایط اقلیمی کنونی و افزایش کلی دمای هوا، باید 
به این احتمال ها توجه کرد. در مناطقی مانند ارتفاعات کالردشت، گزنه دماوند 
روز  اتفاقا  دارد.  این سیالب  وجود  وقوع  استعداد  هراز  امیری جاده  منطقه  و 

شنبه ۱۵ مرداد بدون این که بارشی در منطقه الریجان ثبت شود شاهد وقوع 
سیالب بودیم که بر اثر سقوط کوه یخ از ارتفاع پنج هزار متری به ارتفاع حدود 
سه هزار متری و ذوب سریع یخ ها رخ داد. وی درباره فرضیه یخچالی بودن 
سیالب چالوس نیز خاطرنشان می کند: یکی از گزینه هایی که به عنوان عامل 
وقوع این سیل می توانیم در نظر بگیریم یخچالی بودن آن است. پیش از وقوع 
سیل در مناطق مرتفع باالدست بارش تگرگ داشتیم که در این زمینه اثرگذار 
است. احتمال این که یخچال طبیعی ذوب شده باشد یا سقوط کرده باشد یا 
حتی بارندگی ها سبب به حرکت درآوردن بخشی از یخچال شده باشد وجود 
دارد. مدیرکل هواشناسی مازندران از برنامه ریزی برای بررسی میدانی یخچال 
ارتفاعات منطقه سیل زده خبر می دهد و می گوید: با توجه به اهمیت موضوع و 
دستور و پیگیری جدی استاندار محترم برای بررسی میدانی و تخصصی وضعیت 
یخچال طبیعی باالدست این منطقه و تکمیل داده ها به منظور ریشه یابی سیل، 
قرار است امروز -سه شنبه- همراه با یک گروه کوهنوردی به ارتفاعات منطقه 
صعود کنیم که پس از بررسی میدانی نتیجه دقیق تری از این موضوع در اختیار 

مسئوالن می گذاریم.
افزایش سرعت ذوب برف ارتفاعات

وقتی نگاهی به شرایط دمایی و اقلیمی مازندران طی سال های اخیر بیندازیم با 
داده هایی مواجه می شویم که مستعد بودن یا به عبارتی مستعد شدن مازندران 
برای وقوع سیالب  یخچالی را بیشتر نشان می دهد. به گفته مدیرکل هواشناسی 
قابل توجه، گرم تر شدن  اقلیمی  از چالش های  مازندران در حال حاضر یکی 
مناطق مرتفع در برخی روزها نسبت به مناطق پایین دست است که روندی 

معکوس وضعیت معمولی محسوب می شود.
رضوی می گوید: امسال بارها شاهد بودیم که دمای زیاد و گرمای تند و تیز 
عمدتا در مناطق باالدست ثبت شد. به نظر می رسد سامانه کم فشار حرارتی 
جنوبی به ارتفاعات کوه های البرز می رسد و چنین پدیده ای را رقم می زند. حتی 

در ارتفاعات زاگرس نیز این وضعیت اکنون مشاهده می شود.
او دلیل دیگر در اثبات افزایش دمای هوای ارتفاعات مازندران را تغییر شکل 
بارندگی ها از برف به باران در اواخر اسفند و اوایل بهار عنوان می کند و می افزاید: 
یکی از مشکالتی که اکنون در ارتفاعات برای ذخایر برفی ما پیش آمده همین 
یک  امسال  فروردین  مثال  برای  بارندگی هاست.  شکل  تغییر  و  دما  افزایش 
بارندگی تند در باالدست و ارتفاعات سه هزار متری داشتیم. در حالی که این 
زمان از سال بارش ها در چنین ارتفاعی باید به صورت برف باشد. اما باران و 
برف موجود در ارتفاعات را شست. با توجه به آمارها و وضعیت اقلیمی موجود 
که بخش زیادی از جهان را در بر گرفته، احتمال این که در مناطقی از مازندران 
طی سال های آتی باز هم سیالب های یخچالی رخ دهند چندان دور از ذهن 
نیست. بر همین اساس سیالب بزرگ و ویرانگر هفتم مرداد چالوس که از آن 
به عنوان سیالبی بارانی-یخچالی یاد شده، می تواند هشداری برای مازندران 

محسوب شود.

ذوب شدن یخچال های کوهستانی؛ چالش جدید مازندران در مدیریت سیالب


