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از گوشه و کنار

پرتلفاتترین حادثه کوهنوردی در یکی دو دهه اخیر رقم خورد

تخریب جنگلهایکرخه برای
ساخت سیلبند

روز سیاه کوهنوردان با  8جانباخته و  18مفقودی

سعیده علیپور

پنجم دی ماه ،گرچه بارش شــدید
برف و کوالک ارتفاعات شمال تهران را
سفیدپوش کرده بود ،اما سقوط بهمن
درهمینارتفاعاتوجانباختنومفقود
شــدن تعدادی از صعودکنندگان ،روز
ســیاهی را برای جامعــه کوهنوردی
کشوررقمزد.
در حالی که روز جمعه دامنه دماوند
با وجود همه هشــدارهای ســازمان
هواشناسی ،مملو از گروههای مختلف
کوهنوردی بود ریزش بهمن در دامنه
توچال ،دارآباد ،کلکچال ،شیرپال و قلعه
دختر آهار حادثه تلخی را رقم زد .گرچه
همچنان آمارهای دقیقی درباره تعداد
فوتیها و مفقودیها وجود ندارد ،اما تا
زمانتنظیماینگزارش،رئیسسازمان
امداد و نجات جمعیت هــال احمر از
کشف هشت جسد در ارتفاعات شمال
تهرانخبرداد.
مهــدی ولیپــور در مــورد تعداد
مفقودیهانیزگفت«:تاکنوندستکم
مفقودشدن ۱۸تنازسویخانوادههابه
جمعیتهاللاحمرارائهشدهاست.دیگر
شهروندان نیز میتوانند از سامانه ۱۱۲
مفقودشدنعزیزانخودرااعالمکنند».
این در حالی اســت کــه  ۱۶تیم از
توجو
جمعیتهاللاحمرمشغولجس 
در نقاط مختلف در ارتفاعات شــمال
تهرانهستند.
تعدادمفقودیهابیشتراست
در حالــی کــه هنــوز عملیــات
توجو ادامــه دارد و احتمــال
جســ 
داده میشــود بــا تاریکــی هــوا این
جســتوجوها به روز یکشنبه کشیده
شــود ،برخی تعداد مفقودین را از آمار

رســمی اعالم شده بیشــتر میدانند.
رضازارعی،رئیسفدراسیونکوهنوری
و صعودهای ورزشــی با بیان اینکه هم
آمارمفقودینوهمجانباختگانافزایش
خواهد داشــت گفت ۳« :نفر قطعا در
منطقهکلکچال ۲،نفردرمنطقهدارآباد
ویکنفرنیزدرمنطقهآهارجانخودرااز
دست داده است و این افراد عضو باشگاه
کوهنوریتهرانبودند».
فوتیککوهنوردازاهالیرسانه
اما در این میان یکی از مفقودان این
حادثه تلخ ،سیدمصطفی فاطمی بود.
دندانپزشکیکهپیشتربهعنوانسردبیر
خبرگزاری ایســنا فعالیت داشت .روز
گذشته باشــگاه کوهنوردی تهران با
انتشار بیانیهای به شرح حادثه بهمن در
آهار و چگونگی آن پرداخت .در بخشی
از این بیانیه آمده اســت« :روز جمعه ۵
دیماه  ،۱۳۹۹بر اســاس برنامه تقویم
ورزشیباشگاهکوهنوردیتهرانصعود
تیم ۲۱نفرهاینباشگاهبهقلهقلعهدختر
از روستای آهار آغاز میشود .متاسفانه
در مســیر صعود حدود ساعت ۱۲:۳۰
گرفتار بهمنی سهمگین میشود که با
توجه به وسعت زیاد بهمن ،تقریبا تمام
تیم را درگیر میکند و منجر به مدفون
شــدن تعدادی از اعضای تیم در برف
میشود .بالفاصله پس از ریزش بهمن
یک نفر در باالدست به عنوان دیدهبان
جهتاطالعرسانیازبهمنهایاحتمالی
بعدی مستقر شد و سایر اعضای تیم که
مدفون نشده و از نظر جسمانی آسیبی
ندیده بودند ،با اســتفاده از دو عدد میل
سونداژ و دو عدد بیل برف که همراه تیم
بودونیزباتونهااقدامبهجستجویسایر
اعضای تیم میکنند و میتوانند چند
تن از اعضای تیم را که یکی از آنها نیز از
ناحیهکتفدچارآسیبجدیشدهبود،
نجات دهند .تیم با اطالع از این که سید

مصطفیفاطمیازاعضاومربیانباشگاه
کوهنوردی تهران همچنــان در میان
برفمفقوداست،تاحدودساعت۱۴:۳۰
سختکوشانهبهجستجوادامهمیدهد.
همچنینباتوجهبهاینکهآنمنطقهآنتن
دهی موبایل نداشت ،یک تیم سه نفره
جهت اطالعرسانی و تماس با تیمهای
امدادی به پاییــن عزیمت میکنند .با
توجه به خطر ریزش بهمنهای بعدی،
خرابی هوا و بادهای شــدید منطقه و
شرایطنامساعدروحیوجسمانیتیمو
احتمال حادثه مجدد و از طرفی با توجه
به تماسهایی کــه نیروهای امدادی با
اعضای تیم داشتند ،تیم عملیات نجات
رابرایروزاولپایانمیدهد».
انتقادهواشناسی
ازبیتوجهیبههشدارها
درمیانامابرخیاینپرسشرامطرح
میکنند که آیا تیمهای صعودکننده به
کوه از خطرات احتمالی که میتوانست
گریبان آنها را بگیــرد بیاطالع بودند؟
در این باره صــادق ضیاییان ،مدیرکل
پیشبینی و هشــدار ســریع سازمان
هواشناســی با انتقاد از اینکه متاسفانه
مردمتوجهیبههشدارهایهواشناسی
نکردند ،به ایســنا گفــت« :از روزهای
ابتداییهفتهگذشتهسازمانهواشناسی
کشورباصدورچندینهشدارتاکیدکرده
بود که طی روزهای پنجشنبه و جمعه
( ۴و ۵دی مــاه) مــردم از فعالیتهای
کوهنوردی خودداری کنند .هشــدار
شماره  ۶۶روز چهارشــنبه ( ۳دی) نیز
مجددبراینموضوعتاکیدکردهوهشدار
دادهبودیمکهصعودبهارتفاعاتباتوجه
به شرایط جوی بسیار خطرناک است و
بایدازآنپرهیزشود».
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی با اشــاره به اینکه
پیشبینیوضعیتجویکوههامیتواند

در حادثه سقوط بهمن در
ارتفاعات شمال تهران،
تاکنونفوت 6نفرتایید
و دستکم مفقود شدن
 ۱۸تن از سوی خانوادهها
بهجمعیتهاللاحمر
گزارش شده است .دیگر
شهرونداننیزمیتوانند
از سامانه ۱۱۲مفقود شدن
عزیزان خود را اعالم کنند
بهطور مستقیم با جان کوهنوردان در
ارتبــاط باشــد ،از پیشبینی وضعیت
جوی چند قله پرتردد کشور خبر داد و
گفت «:واقعا جای تعجب و سوال دارد
که چرا مردم باتوجه به آگاهی از شرایط
جوی ،جان خود را بــه خطر انداختند
و به هشــدارهای هواشناسی توجهی
نکردند؟».
اودر پاســخ به این پرســش که در
چنین شــرایطی وظیفه دستگاههای
اجراییچیستوآیانبایدآنهاواردعمل
شوندومحدودیتهاییرابرایصعودبه
ارتفاعات اجرایی کنند ،گفت« :باتوجه
بهگستردگی عرصه باید از دستگاههای
مختلف ذیربط پرســید که آیا امکان
ایجادمحدودیتدرهمهنقاطرادارندیا
خیر؟متاسفانهاتفاقیکهروزگذشتهرخ
داد این بود که مردم از همه نقاط شمال
تهران اقدام به کوهنوردی و حتی صعود
کردهبودند».
علتافزایشمرگکوهنوردان
درارتفاعاتتهران
ایننخستینبارنیستکهحوادثیاز
ایندستدرارتفاعاتتهرانکهباترافیک
بیشتریازکوهپیمایانروبروستاتفاق

میافتد.هرچندحادثهاخیرجزوبدترین
و پرتلفاتترین حــوادث کوهنوردی
در این منطقه در یکــی دو دهه اخیر به
حسابمیآید.
سالگذشتهدرستدرهمینروزبه
دلیل بهمن در همین ارتفاعات یک نفر
جانشراازدستداد.
طبق آمارهای گفته شــده از سوی
 EOCجمعیت هالل احمر ،آمار قابل
توجهی است که کوهنوردان با رعایت
نکاتیسادهمیتوانندنقشچشمگیری
درکاهشاینحوادثداشتهباشند.
هر ســاله اخبار حــوادث مربوط به
گروههای کوهنوردی حرفهای و آماتور
در رسانهها بازتاب پیدا میکند .آخرین
نمونه صعود مرگ بار ،پیــش از این آن
مربوط است به حادثه برای کوهنوردان
مشهدی در اشترانکوه در اسان لرستان
بود که  ۸کوهنورد در آذر ســال 1396
جانخودراازدستدادند.
این در حالی اســت که در آن حادثه
نیز به گفته استاندار لرستان ،یک هفته
پیش هواشناســی کشــور و استان در
تمام شبکههای خبری و فضای مجازی
بارش ســنگین برف را در استانهای
غرب و جنــوب غرب کشــور از جمله
استانلرستانپیشبینیواطالعرسانی
کردهبودند.
مهمتریناشتباهاتدرکوهستان
کریســتف ویلچــی نخســتین
کوهنوردیکهموفقبهصعودزمستانی
اورست شــد ،میگوید« :معتقد بوده
و هســتم هیچ کس به کوه نمیرود که
بمیرد .همه اعتقاد کامل دارند که زنده
بازخواهندگشت.بیشترمرگهادرکوه
ناشیازاشتباهاتانسانیاست».
مهمترین این اشتباهات را میتوان
براساساولویتبهاینشرحدستهبندی
کرد :کمتجربگی و شــرایط جسمی و
روحینامناسب،عدمتوجهبههشدارها،
عدم استفاده از تجهیزات مناسب ،فرود
ناصحیــح و عجوالنه ،اقــدام به صعود
انفرادی،نداشتنشناختکافیازمسیر
صعود،دستکمگرفتنمسیریاقلهو...
ایناشتباهاتبهظاهرکوچکباعث
اخبار ناگواری میشود که ما به ویژه در

ایننخستینبارنیست
که حوادثی از این دست
در ارتفاعات تهران که
باترافیکبیشتریاز
کوهپیمایانروبروست
رخ میدهد .هر چند
حادثه اخیر جزوبدترین
و پرتلفاتترین حوادث
کوهنوردی در این منطقه
در یکی دو دهه اخیر به
شمارمیآید
نیمه دوم سال ،با بســامد نسبتا باال در
رسانههامیبینیمومیخوانیم.
بهمنتهدیدبزرگکوهنوردان
بهمن یا ریزش برف ،توده بزرگی
است که در سراشیبی کوهها به حرکت
در میآید .ســقوط بهمــن رخدادی
طبیعی در منطقه کوهستانی است و
هر ساله در سراســر جهان با نزدیک
شــدن به فصل ســرما بیــش از یک
میلیون بهمن اتفاق میافتد.
در رشــته کوههای ایران نیز سقوط
بهمــن وجــود دارد و در فصلهــای
زمســتان و بهار ،با توجه به بارشهای
جوی و سرمای این فصول شاهد سقوط
بهمنهای بسیاری هستیم که بعضی
مواقعبسیارناگوارمیشود.
بهگفتهکارشناسان،اکثربهمنهایی
که ســبب آسیبرســانی به انسانها
میشوند،توسطخودافرادایجادشدهاند.
بهگونهای که وقتی هشــدارها جدی
گرفتهنشودیازمانیکهعواملمحیطی
موثر بر وقوع بهمن به خوبی شــناخته
نشوند یا به آنها توجه نشود ،وقتی یک
فرد اسکی باز از پیســت اسکی خارج
میشــود تا بر روی برفهای نکوبیده
اســکی کند ،یا یک کوهنورد از مسیر
مشخص شــده صعود خارج میشود تا
روی برفها از خود ردی به جای بگذارد،
نه تنها باعث ســقوط بهمن میشود،
بلکه خطر جــان باختن افــراد را نیز
درپیدارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

ممنوعیت تردد شبانه حتی در شهرهای زرد

در حالی که بر اساس آخرین آمار اعالم شده
از سوی سخنگوی وزارت بهداشت با کاهش آمار
شیوع بیماری کرونا تعداد جان باختن 24ساعت
اخیر به  ۱۳۴نفر رسیده و در همین مدت ۵۷۶۰
بیمار جدید کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند،
دیروزسخنگویستادملیمقابلهباکروناگفت:با
توجهبهارزیابیهایانجامشدهدرکشوروگزارش
دانشگاههایعلومپزشکی،یکیازاقداماتبسیار
موثرکههزینهکمیداردوباعثایجادمحدودیت
شدید نمیشود ،منع تردد درون شهری از ساعت
 ۲۱تا ۴بامداداستکهبسیار موثربودهوبههمین
دلیل مصوب شد تا در شهرهای زرد نیز این منع
ترددازساعت ۲۱تا ۴بامدادادامهپیداکند.
روندنزولیکرونادر ۳۰استان
وی افزود :در  ۳۰اســتان روند بیماری کامال
نزولیاست.استانمازندارانتنهااستانیاستکه

هنوز روند در آن به طور کامل نزولی نشده است و
امیدواریمباتوجهبهپیشبینیهاروندنزولیرادر
ایناستانشاهدباشیم.
به گفته او در حال حاضر شهر قرمز در کشور
نداریمو ۳۳۰شهرزردو ۱۰۸شهرنارنجیاستکه
امیدواریماینشهرهاهمبهمروربهسمترنگزرد
بروندومیزانابتالوبستریکاهشیابد.
*مدارسهمچنانغیرحضوریاست
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین
گفت :در ستاد مقابله با کرونا پیشنهادی مطرح
شد مبنی بر اینکه مدارس پایه اول و دوم ابتدایی
بازگشاییشودکهاینموضوعدرکمیتهتخصصی
مطرح شــد و رای نیــاورد و مــدارس همچنان
غیرحضوری برگزار میشــود تــا در آینده که
شرایط بهتری فراهم شــد و بعد از بحث اجرای
واکسیناسیونوقطعزنجیرهانتقالدرسالآینده

اگرشرایطفراهمشود،آنزمانبهسمتبازگشایی
مدارسرویم.بنابراینهمچنانمدارسبهصورت
غیرحضوری خواهد بود و حتی پایــه اول و دوم

ساخت  ۶6هزار سازه رویگسل
در تهران و البرز

رئیسسازمانمدیریتبحرانکشوربهبازخوانی
مدیریت بحران در زلزله بم پرداخت و از قرارگیری
۱۲هزار قطعه ساختمان روی گسل در تهران خبر
داد .اســماعیل نجار در نشست بازخوانی مدیریت
بحران در زلزله بم گفت :مگر آئیننامه  ۲۸۰۰بعد
از زلزله رودبار تدوین و اجرایی نشد ،یعنی از زلزله
رودبار تا زلزله بم هیچ ســاختمانی در آن منطقه
ساخته نشــد که این آئیننامه در آن اجرا شود .اگر
ساختمانیساختهشدهوآئیننامهاجرانشدهاست
مقصرآنکیستونظاممهندسیماچهجوابیبرای
این ســوال دارد؟ عالوه بر افکار عمومی در محضر
عدل الهی چه جوابی باید به این موارد داده شــود.
نجارافزود:درهمینتهران ۱۲هزارقطعهیعنی۱۲
هزار ســازه و نه واحد ،روی گسل ساخته شدند .در
البرزبیشاز ۵۴هزارقطعهودرتبریزعددبزرگیکه
مشابه همین اعداد است .چرا این اتفاق باید بیفتد؟
ما بعد از آنکه گسلها را تدقیق کردیم به این موارد
وحشتناکرسیدیم.

 ۳۰درصد دانشآموزان به وسایل
هوشمند دسترسی ندارند

سید جواد حسینی،
رئیس سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کشور
با بیان اینکه براســاس
آخرین آمار ۱۴میلیون و
 ۷۵۰هزاردانشآموزدرکشورداریمکه ۱۲میلیون
و ۴۰۰هزارازاینتعدادازفضایمجازیوشبکهشاد
استفادهمیکنندگفت:بیشازدومیلیونازفضای
مجازیغیرشبکهشاداستفادهمیکنند.همچنین
نزدیک به سه میلیون نفر از دانشآموزان از شبکه
شاد یا فضای مجازی اســتفاده نمیکنند .این در
حالیست که دســت کم ۳۰درصد دانشآموزان از
وسایل هوشــمند برای اتصال به فضای مجازی و
شبکهشادبیبهرهاند.
پرسش ابتکار از موافقان کودکهمسری؛

آیا حاضرید دخترکان خود را به
عقد مردان سنباال درآورید؟

معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهوری در امور
زنان و خانواده با تاکید بــر اینکه «به هیچ عنوان به
دنبال تعیین ســن ازدواج یا افزایش سن ازدواج به
کهمسری
باالی ۱۸سالنیستیم»ازموافقانکود 
پرســید که آیا حاضرند دخترکان خود را به عقد و
ازدواج مردان ســن باال درآورند؟ به تازگی محمد
اسماعیل اکبری مشاور وزیر بهداشت ایران در یک
برنامه تلویزیونی با بیان اینکه زنان بهتر اســت زیر
 20سال باردار شــوند ،انتقاد به کودکهمسری را
«مزخرف»خواند.

فروشنده داروی تقلبیکرونا
دستگیرشد

خبر
ابتدایی هم که برای بازگشایی حضوری مدارس
پیشنهادشدهبود،راینیاورد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد :از
مردم خواهش میکنم رعایت کنند تا به سمت
تشدیدمحدودیتهانرویم؛کسبهوبازاریاندراین
مدت فشار زیادی را تحمل کردند و این همکاری
باعثدستاوردفعلیبرایماشد.اگرخدایینکرده

بخشهــا ی ا ز
جنگلهــای کرخه در
شــوش با هدف ساخت
ســیل بند تخریب شد.
منطقه حفاظت شده و
پناهگاهحیاتوحشکرخهباحدود ۱۴هزارهکتار
وسعت،درحاشیهرودخانهکرخهدرغربخوزستان
قرارگرفتهکهزیستگاهاصلیگوزنزردازگونههای
درخطرانقراضاست.

سادهانگاری اتفاق افتد ،اوضاع دوباره بد میشود.
یادمان نرفته است که پس از آرامش اردیبهشت
ماه و برگزاری دوباره تجمعات ،بیماری شعلهور
شد.
کاهش ۴۰درصدیبستری
رییســی گفت :در حال حاضر میزان بستری
در کشور به شکل روزانه تقریبا بیش از  ۴۰درصد
کاهش داشــته و مرگ و میر هم نسبت به شروع
طرحکهحدودایکماهقبلبودبیشاز ۵۰درصد
کاهش داشــته اســت .اما بازهم تاکید میکنم
تجمعات ،دورهمیها و شب نشینیها میتواند
درافزایشآمارموثرباشدواگررعایتنشودممکن
استشاهدپیکمجددباشیم.
وی افــزود :اگر رونــد قبلی ادامــه پیدا
میکرد ۵۰ ،هزار بســتری بیشتر داشتیم و
با اجرای طرحهای اخیر شــاهد کاهش ۵۰
درصدی بســتری و در نتیجه  ۷هزار و ۵۰۰
مرگ و میر کمتر بودهایم .اگر رعایت نکنیم
ممکن است شاهد پیک مجدد در بهمن ماه یا
اسفندماه باشیم.

رئیس پلیس فضای
تولید و تبادل اطالعات
تهران بزرگ از شناسایی
و کشف پرونده با موضوع
فروشآمپولهایتقلبی
کرونا در فضای مجازی خبر داد و گفت :متهم قبل
از اینکه جان کســی را به خطر بیاندازد ،دستگیر
شد .سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود :متهم
با ترفندهای زیرکانه شــاکی را فریب داده و تعداد
 ۵عدد آمپول کرونا به قیمــت هر عدد ۴۰میلیون
ریال به فــرد قربانی فروخته اســت .این در حالی
است که پزشــکان گفتند که در صورت استفاده،
این آمپول میتوانست منجر به بیمار شاکی شود.
سرهنگ گودرزی به شهروندان توصیه کرد :برای
تهیه داروهای مورد نیاز خود به داروخانهها و مراکز
معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند
و از خرید هرگونه دارو تحــت عنوان داروی درمان
کرونا در فضای مجازی خودداری کنند؛ همچنین
درصورت مشــاهده موارد مشــکوک موضوع را از
طریق ســایت اینترنتی پلیس فتا ناجا به آدرس
 www.cyberpolice.irاطالعرسانیکنند.

