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عشایر  12استان متأثر از سیل

کمک اقلیتهای مذهبی آذربایجان غربی به
سیلزدگانلرستان

ضرورت تخلیه 16روستای کوهرنگ

با آغاز موج ســوم بارشهای سیل آسا در چهارمحال و بختیاری  16روستای
در معرض خطر سیالب شهرستان کوهرنگ باید تخلیه شود.
بــه گزارش ایرنــا« ،مرتضــی زمان پــور» فرمانــدار کوهرنگ تأکید کــرد :این
تعــداد روســتا در موجهــای اول و دوم بارندگیهــا ،بــا خطر ســیالب مواجه
بودند که پس از تخلیه ســاکنان آنها در مناطق امن اســکان اضطراری داده
شــدند .وی افــزود :با هــدف جلوگیــری از بــروز خســارتهای احتمالی باید
قســمتی از ســدهای خاکی امیرآباد دهنــو و نصیرآباد نعل اشــکنان ازتوابع
شهرستان کوهرنگ تخلیه شود.
ëëتخریبپلدهستانموگوییکوهرنگبهدلیلرانشزمین
فرمانــدار کوهرنــگ نیز از رانــش زمین در دهســتان موگویی و تخریــب پل این
دهســتان خبر داد« .مرتضی زمانپور» ،با اشــاره به آغاز بارشها از جمعه شب
گذشته ،اظهار داشت :میزان بارندگی از جمعه شب گذشته تاکنون در شهرستان
 ۲۲میلیمتر بوده اســت.در حال حاضر تا حدودی از میزان بارش کاســته شــده
اما دوباره بارشها آغاز خواهد شد .فرماندار کوهرنگ خاطرنشان کرد :تیرهای
چراغ برق قسمتی از دهستان موگویی نیز آسیب دید .تمامی نیروهای امدادی
شهرســتان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در حالت آمادهباش برای حوادث
احتمالی قرار دارند.

حذف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای منازل
آسیبدیده در سیل گلستان

زهره افشار  /پریسا عظیمی
خبرنگار

خوزســتان همچنان در تکاپــوی مقابله
با ســیلهای احتمالــی در روزهای پیش
رو اســت .با وجود اینکه میــزان بارشها
در ایــن اســتان کاهــش یافتــه ،امــا هنوز
خطر ســیل وجود دارد و سیالب بسیاری
از مناطــق این اســتان را تهدیــد میکند.
مــردم در سراســر خوزســتان بویــژه در
مناطق ســیلزده نگــران روزهــای آینده
هســتند؛ چــرا کــه روز گذشــته بــه مردم
 6شــهر سوســنگرد ،حمیدیــه ،رفیــع،
ابوحمیظــه ،بســتان و کــوت ســید نعیم
اخطار داده شــد تا بــرای در امان بودن از
سیل احتمالی شهرها را تخلیه کنند.
ëëحرفهایگرفتاراندرسیل
«ســید نایــف جعاوله» ،کشــاورز ســاکن
روســتای «جعاولــه» منطقــه بامــدژ در
توگــو بــا «ایــران» بــا ابــراز گالیــه از
گف 
اینکه با گذشــت  2هفته از وقوع سیل در
این منطقه هنوز امدادرســانی مناســبی
صورت نگرفته ،یادآور شد 2 :هفته است
کــه آب نداریــم و غــذا را هم فرزنــدان یا
دوســتانمان از شــهر اهواز تهیه کرده و با
قطار به دســت ما میرســانند که آن هم
 3روز اســت بهدلیل قطع مسیر ریلی به
اهواز ،بدون آذوقه ماندهایم.
ایــن کشــاورز کــه بــه گفتــه خــودش یک
اســتخر پــرورش ماهــی داشــته و در این
ســیل از بین رفتــه ،تصریح کرد :بیشــتر
دامهــای مــا تلف شــده و تعــداد اندکی
هم که تاکنون زنــده ماندهاند ،آبی برای
خوردن ندارند.
«ســید احمــد واقفــی» ،دهیار روســتای
«خلیفــه حیــدر» بخــش «شــاوور»
شهرســتان شــوش دانیــال هــم در ایــن
توگــو به هشــدارهای هواشناســی در
گف 
روزهــای گذشــته اشــاره کــرد و افــزود :با
وجــود هشــدارها و اصــرار مســئوالن بــه
تخلیه روستا؛ ابتدا اهالی حاضر به تخلیه
روســتا نشــدند ،اما بعــد از وقوع ســیل و
خسارات زیاد ناشــی از طغیان رودخانه
دز ،اهالــی مجبــور بــه تخلیــه خانههــا و
روستای خود شدند و در چادرهای هالل
احمر در روســتای «آهودشــت» استقرار
یافتند.
دهیــار روســتای «خلیفه حیــدر» بخش
شــاوور بــا بیــان اینکــه  8روز اســت که از
خانــوادهاش دور اســت و آنــان در چــادر
اســکان دارنــد و او در خانــهاش اســت و
همــه دارایــیاش را نیــز از دســت داده
است ،گفت :بعداز تخلیه روستا تعدادی
از جوانان و ساکنان روستا برای حفاظت
از خانهها و رســیدگی به وضعیت ســیل
بندهــا (به طور مداوم مشــغول پرکردن
گونیها از شــن و خاک برای جلوگیری از
نفوذ آب هستند)؛ در روستا ماندند.
وی از امدادرسانیهای بموقع مسئوالن
قدردانــی کــرد و ازآنــان بخصــوص
مسئوالن جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن
درخواســت کــرد ،تــا بعــد از فروکــش
کــردن این حادثه ،مردم این روســتاها را

فراموش نکنند و با سرکشــی بــه آنان در
جریان وضعیتشان قرار گیرند و امداد
رسانیها بموقع انجام شود.
«ســید علــی حامــدی» ،عضــو شــورای
روســتای «ســید یدیم»اهــواز نیز بــا این
توضیح که وضعیت روســتای ما بســیار
اســفناک اســت و تمــام داراییمــان را از
دســت داده ایم ،اظهار داشــت :با وجود
اینکه چند روزی از وقوع سیل گذشته اما
اکنــون  2متر آب در خانهها جاری اســت
و تعدادی دیگر از خانهها هم فروریخته
است.
وی افــزود :در حــال حاضــر تمام روســتا
تخلیــه شــده و تنهــا تعــدادی از اهالــی
روستا برای حفاظت از اموال باقی مانده
و رهــا شــده در آب در روســتا ماندهانــد.
خانوادههــای مــا نیــز هماکنــون در
چادرهــای هالل احمــر در بخش الهایی
غربی مستقر هستند.
عضو شورای روستای «سید ید یم»اهواز
خاطرنشــان کرد :ایــن وضعیت به گفته
برخی از مسئوالن استان تا  28فروردین
ماه ادامه دارد.
ëëحفظجانمردمباتخلیهشهرها
«غالمرضا شریعتی» استاندار خوزستان
توگــو با «ایران» با اشــاره به اینکه
در گف 
تخلیــه شــهرها بــه منظــور حفــظ جان
مــردم انجــام میشــود ،افــزود :انتظــار
داریــم مــردم این شــهرها و روســتاهای
اطراف آنها با تخلیه خانه هایشان به ما و
خودشان کمک کنند.
اســتاندار خوزســتان توصیــه کــرد کــه
ســالخوردگان ،زنــان و کــودکان در ایــن
مناطــق بــه مکانهــای امــن انتقــال
یابنــد و جوانــان بــرای یاری رســاندن در
منطقــه بمانند و به کمک دســتگاههای
خدماترســان در منطقــه و تقویــت
سیلبندهابروند.
به گفتــه وی ،آنانی هم که در شــهرهای
دیگــر فامیــل ،دوســت و آشــنایی دارند
بهتر است وسایل ضروری و مدارکشان را
برداشته و به آن شهرها بروند.

شــریعتی با اشــاره به اینکه مشــکلی که
وجــود دارد این اســت که میــزان ورودی
ســد کرخــه کاهــش پیــدا نکــرده ،امــا
مجبوریم خروجــی را تا حدی ثابت نگه
داریــم ،گفت :خروجی ســد کرخه دیروز
صبح  ۲۴۰۰تا  ۲۵۰۰مترمکعب بر ثانیه
بود که این میزان خروجی بسیار باالست.
کارشناســان پیشبینــی کــرده بودنــد که
ورودی ســد ثابــت خواهــد مانــد و بــه
 ۲هزار مترمکعب بر ثانیه خواهد رســید
که محقق نشد.
اســتاندار خوزســتان تأکید کرد :در چنین
شــرایطی جهــت مدیریــت ورودی و
خروجی سد کرخه و همچنین برای اینکه
سد کامالً پر نشود و در وضعیت بحرانی
قرار نگیرد مجبور شــدیم خروجی سد را
به  ۲۴۰۰متر مکعب برسانیم.
وی البته از تالشها برای ایجاد  13مرکز
پخــش آب در مســیر خروجی این ســد و
هدایت آن به ســمت تاالب هورالعظیم
خبــرداد تــا حداقــل آب به شــهرهای در
مسیر برسد.
شــریعتی با اشــاره به وجود پادگانهای
متعــدد در خوزســتان کــه در نقــاط
مرتفع قــرار دارند ،افزود :عــاوه بر این،

کمپهــای هــال احمــر ،طبقــات دوم
مدارس ،نقاط امن و ســالنهای ورزشی
بــرای اقامت مــردم در نظر گرفته شــده
است.
وی تأکید کرد :با تمهیدات انجام شده در
صدد استفاده از ظرفیت مواکب اربعین
برای تأمین غذای گرم مردم در معرض
سیل هستیم که سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت اســتان همه مــواد اولیــه برای
تهیه غــذا را بهصورت رایــگان در اختیار
مواکب قرار میدهد.
اســتاندار خوزستان از اســتقرار تانکها و
نفربرهــای ارتش در اســتان برای کمک
در مواقــع ضــروری خبــر داد و گفــت:
دانشگاه علوم پزشکی نیز در حال ایجاد
بیمارستان صحرایی است.
شریعتی در پاسخ به این پرسش که این
وضعیــت تا چه زمانی در اســتان پابرجا
خواهــد بود ،توضیــح داد :بــه هر جهت
اســتان مــا در پاییــن دســت اســتانهای
لرســتان ،ایالم ،کهگیلویــه و بویر احمد،
چهارمحــال و بختیاری و کرمانشــاه قرار
دارد و در نهایــت ســرریز بارشهای این
اســتانها به خوزســتان میرســد ضمن
اینکه در هفتههای پیش رو ذوب برفها

را نیــز خواهیــم داشــت لــذا انتظــار مــا
این اســت کــه تــا اواخر اردیبهشــت باید
خودمان را برای هــر تهدید احتمالی در
برابر سیل آماده نگه داریم.
 6ëëشهر در خطر سیل
«کیامــرث حاجــی زاده» ،مدیــرکل
مدیریــت بحران اســتانداری خوزســتان
توگــو بــا «ایران» با اشــاره به
هــم در گف 
تخلیــه کلــی و جزئــی  110روســتای در
معــرض ســیل در ایــن اســتان از ابتدای
وقــوع ســیل تاکنــون ،اظهــار داشــت:
ایــن روســتاها بــه خاطرافزایــش دبــی
حوضههــای آبریــز دز ،کرخــه و کارون
بــه منظــور پیشــگیری از هرگونــه حادثه
احتمالی تخلیه میشوند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
خوزســتان از تخلیه شــهرهای حمیدیه،
سوســنگرد ،بســتان ،رفیــع ،هویــزه،
ابوحمیظــه و کوت ســید نعیــم بهدنبال
افزایش دبی آب رودخانه کرخه خبر داد
و تصریح کرد :با تداوم افزایش دبی آب
کرخه این شهرها تخلیه شده و بر اساس
پیشبینیهــا و برآوردها آب رها شــده از
ایــن رودخانه تا  2یــا  3روزآینــده به این
شهرها میرســد ،اما اگر دبی آب کاهش

نموداری از پرآبی سدهای خوزستان

امدادرسانی و اسکان اضطراری سیلزدگان لرستان

تاکنــون  19هزار نفر در مناطق ســیلزده
لرستان امدادرســانی و  11هزار و  180نفر
نیز اسکان اضطراری شدند.
ب هگزارشایرنا«،شاهینفتحی»،معاون
عملیاتسازمانامدادونجاتجمعیت
هالل احمر با اشاره به اینکه تاکنون 458
واحــد مســکونی در مناطــق ســیلزده
لرستان از آب تخلیه شده ،اظهار داشت:
بــا توجه بــه وســعت منطقــه عملیاتی
و نبــودن راه دسترســی بــه آن مناطق با
فراخــوان  40تیم عملیاتــی از جمعیت
هــال احمــر اســتانهای کردســتان،
همدان ،اصفهان ،مرکــزی ،قزوین ،قم،
زنجــان و چهارمحــال و بختیــاری رونــد
ارزیابی و امدادرســانی به مناطق آسیب

دیــده مهیا شــد .وی افــزود :ایــن تیمها
مجهز به تلفنهای ماهوارهای بوده تا با
توجه به شــرایط حاکم برمنطقه بتوانند
وضعیــت ارتباطــی و اطالعاتی خــود را
با مرکز اســتان و ســازمان امــداد و نجات
حفــظ کننــد .فتحی اضافــه کــرد 2 :هزار
و 420دســتگاه چادر7 ،هزار و  850تخته
پتــو ،یکهــزار و  155تختــه موکــت303 ،
دســت ظــروف ،یکهــزار و 280کیلوگــرم
نایلون29 ،هــزار و  350قرص نان236 ،
شــعله والور 27 ،هزار و  683بطری آب
معدنی و  4هزار و  651بسته مواد غذایی
در منطقه توزیع شــده و انبارهای استان
نیز تقویت شــده است .معاون عملیات
ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل

احمــر در خصوص فعالیتهــای امداد
هوایی نیــز گفت :در ایــن بخش با توجه
به نداشــتن دسترســی زمینــی تیمهای
عملیاتیبهمناطقآسیبدیده 6،فروند
بالگرد در اســتان مســتقر شــده و فرآیند
انتقال محمولههای امدادی ،عملیاتی،
نیرو و تجهیزات به منطقه بعد از بهبود
شــرایط جوی ســرعت بیشــتری گرفت.
فتحی بیان کرد :در بخش معموالن نیز
با انجام  8ســورتی پــرواز اقــام امدادی
مــورد نیــاز بــه  10روســتای حادثــه دیده
ارســال شــد ،همچنین از طریــق یک راه
زمینی فرعی نیز 500 ،بسته غذایی بین
روســتاهای در دســترس منطقــه توزیــع
شــده اســت 3.محموله جمعیت هالل

عکس :عزیز بابانژاد

 «حســین عارفــی» ،مدیرعامــل جمعیت هــال احمر
اســتان ایالم از امدادرسانی به  10هزار و  833نفر سیلزده
دو خط خبر در  73روستا از شهرستانهای مختلف استان خبر داد.
 «مرادعلــی تاتــار» ،فرمانــدار قصرشــیرین گفــت :بــا پایــان یافتــن دور دوم
تعطیــات نوروز ،تردد تانکرهای ســوخت رســان و ترانزیت ســوخت عراقی از
ساعت  7صبح امروز (یکشنبه  18فروردین) از مرز رسمی پرویزخان از سرگیری
میشود.
 سرهنگ «صیاد درویشی» ،جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از کاهش
21درصــدی تصادفات فوتی و  20درصدی تصادفــات جرحی در ایام نوروز 98
خبر داد.
 «ســید مجتبی احمدی» ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی
خاطرنشان کرد :از ابتدای اجرای طرح امداد و نجات نوروزی از  25اسفند سال
گذشــته تاکنون یکهزار و  62شــهروند سیلزده در مناطق مختلف استان توسط
نیروهای هالل احمر امدادرسانی شدهاند.
 «علیرضــا ایــزدی» ،مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
استان مرکزی از بازدید ۴۷۰هزار نفر از اماکن گردشگری و تاریخی استان تا پایان
روز 15فروردین ماه خبر داد.
«رســول راشــکی» ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان
گفــت :دومین محمولــه کمکهای غیر نقدی این اســتان به مناطق ســیلزده
غرب کشور ارسال شد.

استاندار خوزستان در گفت وگو با «ایران» :میزان ورودی سد کرخه کاهش نیافته است

اینفو :سازمان آب و برق خوزستان

عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی از ســوی شــهرداریها و دهیاریهــا بــرای
بازسازی منازل آسیب دیده از آبگرفتگی و سیالب شهرستان آققال و گمیشان و
سایر مناطق آسیب دیده گلستان اخذ نمیشود.
بــه گزارش ایســنا« ،مجتبی جمالی» ،مدیرکل مدیریت بحران گلســتان اظهار
داشــت :براســاس مصوبــه جلســه مــورخ  14فروردین مــاه شــورای هماهنگی
مدیریــت بحران اســتان ،مقرر شــد به منظور مســاعدت با شــهروندان مناطق
آســیب دیده از آبگرفتگی و سیالب شهرســتان آققال و گمیشان و سایر مناطق
آســیب دیــده از آبگرفتگیهــا ،برای صدور پروانه ســاختمانی جهت بازســازی
(احداث) واحدهای مســکونی شــهری و روستایی آســیب دیده ،عوارض صدور
پروانه ســاختمانی از ســوی شهرداریها و دهیاریها اخذ نشــود .وی تأکید کرد:
ادارات کل دفاتر امور شــهری و روستایی و شوراهای استانداری موظف به ابالغ
و پیگیری موضوع هستند .در همین حال« ،امانگلدی ضمیر» ،فرماندار آققال
با اشاره به اینکه با افزایش حجم آب گرگانرود ،سطح آب در برخی از محالت
بهای
نآ 
یمتر افزایش یافت ،افزود  :روا 
این شهرســتان هم بین  ۲۰تا  ۳۰سانت 
ناشی از ذوب برف در منطقه زرین گل و بارشهای پراکنده،باعث جاری شدن
دبــی بیــش از  ۴۰مترمکعب بر ثانیــه از ظرفیت گرگانرود شــده که همین امر
افزایــش ســطح آبگرفتگیها دربرخی از محالت شــهر آق قال و روســتاهای آن
را بهدنبــال داشــت .این افزایــش آب را در محالت حکیم آباد ،ایثــار،کل آباد و
عیدگاه شهرآققال که  ۱۶روز درگیر آبگرفتگی هستند ،داریم.
ضمیر با بیان اینکه سرریز گرگانرود را در  ۳کیلومتر از محدوده روستای «یلمه
خندان» داریم ،تصریح کرد :البته روســتای یلمه خندان در محاصره سیل قرار
دارد ،ولی خطر جدی متوجه روستا نیست .برای برطرف کردن سرریز گرگانرود
در محــدوده یلمــه خنــدان نیاز به نیروهای کمکی بیشــتری داریم .البتــه از روز
جمعه گذشــته عملیاتی انجام شده که توانســتیم آب را  ۵مترمکعب بر ثانیه
به رودخانه بازگردانیم .وی گفت :حدود  ۲۰نقطه را برای تخلیه آب به وســیله
پمپ مشخص کردیم تا آب با سرعت بیشتری از محالت تخلیه شود.

حفاظت جوانان از روستاهای تخلیه شده خوزستان

خبرگزاری صدا و سیما

مجموعه کمکهای مردمــی و خیران اقلیتهای مذهبی آذربایجان غربی
به مناطق سیلزده لرستان ارسال شد.
«ضیــ ا اهلل وردی» ،نایب رئیس انجمن آشــوریان ارومیه در گفتوگو با ایرنا
افزود :این کمکها شامل اقالم خوراکی نظیر کنسرو ماهی و لوبیا ،پتو ،مواد
بهداشــتی ،پوشــک بچه ،انواع مایع شــوینده ظروف و لباس ،انواع شــامپو،
دســتمال کاغذی و  200جفــت کفش بچگانه بود .وی با بیــان اینکه جامعه
مسیحیت اســتان پیش از این نیز برای زلزله زدگان کرمانشاه محمولههایی
را ارسال کرده بود ،اظهار داشت :این کمکها با همکاری خلیفه گری ارامنه
آذربایجان ،انجمن آشوریان ارومیه ،کلیسای شرق آشور و انجیلی ،نماینده
آشــوریان ایران در مجلس و خیر مسیحی «مجنونیانس» جمعآوری یا اهدا
شده است.

یــاس بکائــی  /هــر وقــت صحبــت از
اســتانهای پر بارش میشود همه به
یاد اســتانهای شــمالی چــون گیالن
و مازنــدران میافتیــم ،امــا جالــب
اســت بدانیــد در ســال زراعــی جاری
تاکنــون لرســتان در صدر اســتانهای
پــر بارش بوده اســت .آمار ارائه شــده
از ســوی مرکز ملی خشکســالی نشان
میدهد ،در لرســتان که متأســفانه در
ایام نوروز امســال بیشــترین خسارت

ســیل را متحمل شــده از اول مهر ماه
ســال  96تــا  16فروردین ماه ســال 97
بیــش از  907میلیمتر بارش آمده که
در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل
274درصد رشــد داشــته اســت .ثبت
ایــن رکــورد بــرای لرســتان در حالــی
اتفاق افتاده که میانگین بارش ساالنه
بــرای کشــور مــا  250میلیمتر اســت.
امــا گیــان و کرمانشــاه در رتبههــای
دوم و ســوم اســتانهای پربارش قرار

دارنــد؛ به گونهای کــه در این مدت در
گیالن  754میلیمتر و کرمانشــاه 702
میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
اســتان کرمانشــاه در حالی رتبه ســوم
استانهای پر بارش را از آن خود کرده
کــه میزان بارش این اســتان زاگرســی
نســبت به مدت مشــابه ســال زراعی
قبل  160درصد رشد داشته است .این
در حالی اســت که مازندران بهعنوان
یک استان شمالی حاشیه دریای خزر

با  628میلیمتر بارش در رتبه چهارم
و پس از آن استان سیلزده گلستان با
 558میلیمتر قرار دارد .درخوزستان
نیز در ســال زراعی جاری تاکنون 494
میلیمتــر بــارش آمــده که نســبت به
مــدت مشــابه ســال قبل با رشــد 271
درصدی مواجه بوده است .در همین
حال در کل کشور نیزدرمدت یادشده
بــه طــور میانگیــن  256.5میلیمتــر
بــارش داشــتهایم کــه از رشــد 183.9

درصدی نســبت بهمدت مشابه سال
زراعــی قبــل و رشــد  38.9درصــدی
نســبت به بلند مدت برخــوردار بوده
اســت .اما سیســتان و بلوچستان ،یزد
و کرمــان بــه ترتیــب کــم بارشترین
اســتانهای کشــور بودهانــد .در ایــن
مــدت در سیســتان و بلوچســتان تنها
 78میلیمتــر ،یــزد  80میلیمتــر و
کرمــان  95میلیمتــر بــارش بــه ثبت
رسیده است.

عکس :حامد رازقی

طبــق برآوردهــای اولیــه  2هــزار میلیــارد ریال خســارت
اخـــــــبار
ناشی از سیل به زیرساختهای حوزه عشایری  12استان
سیل
وارد شد.
«شاهپور عالیی مقدم» ،قائم مقام سازمان امور عشایری کشور در گفتوگو
بــا ایرنا اظهار داشــت :این خســارتها بــه ابنیه ،ایــل راه ،چادر ،ســکونتگاه،
محل نگهــداری احشــام ،اراضی زراعی ،پــرورش آبزیان ،انبارهــای علوفه،
راههای دسترسی ،احشام وارد شده است .همچنین تاکنون بیش از  15هزار
رأس دام عشــایر به علت بارشهای شــدید ســیالبی تلف شدهاند که بیشتر
آنها را دامهای ســبک تشکیل داده اســت .قائم مقام سازمان امور عشایری
کشــور یادآور شــد :از مجموع  66هزار کیلومتر ایل راه کشور تاکنون به  6هزار
جاده دسترسی خسارت وارد شده که این ایل راهها نیازمند مرمت ،بازسازی
و ریزشبرداری اســت .عالیی مقدم تأکید کرد :بیشــترین خسارت به عشایر
اســتانهای ایالم ،خوزستان ،لرستان و گلستان وارد شده است .وی در مورد
کمک به عشــایر آســیب دیده ،گفــت :طبق مصوبه هیــأت دولت  5میلیون
ریال به ازای هر رأس دام ســبک و  30میلیون ریال نیز به ازای هر رأس دام
ســنگین توســط دولت بهصورت بالعوض به عشایر داده میشود .همچنین
بنا به میزان خســارات وارده تســهیالت ارزان قیمت با ســود 4درصد و دوره
پرداخت 5ساله از  100تا  500میلیون ریال به عشایر پرداخت میشود.

پر بارشترین استانها کدامند؟

editorial@iran-newspaper.com

احمــر هــم بــا هماهنگیهــای صــورت
گرفته،بعد از بازگشایی فرودگاه خرمآباد
از طریق هوایی و با هواپیما به این استان
انتقال یافت .بر اثر ســیل روز دوشنبه 12

فروردیــن در لرســتان رودخانههای این
استاندرشهرستانهایمختلفطغیان
و ســد مــروک دورود نیــز ســرریز کــرد.
تمامی راههــای ارتباط زمینی به منطقه

پیــدا کنــد ،احتمال وقوع ایــن حادثه کم
خواهد بود.
حاجــیزاده خاطرنشــان کــرد :در پــی
بارندگیهــای پیشبینــی شــده و نیــز
افزایــش دبــی رودخانــه کرخــه دســتور
تخلیــه ســاکنان  14روســتای حاشــیه
رودخانــه کرخــه و دز در بخــش مرکــزی
اهــواز و همچنیــن تخلیــه بخــش غربی
شــهر الهایــی داده شــده و قــرار اســت
ساکنان این شهرها در یادمانهای دفاع
مقــدس در ورودی اهــواز و هویزه و چند
پــادگان اســکان داده شــوند .همچنیــن
43کمپ در نقاط امن برای روســتاهای
تخلیه شــده در معرض خطر برپا شــده
کــه در این کمپ ها تاکنــون  25هزار نفر
ساکن شدهاند.
بهگفتــه مدیــرکل مدیریــت بحــران
اســتانداری خوزســتان ،تاکنــون 37
اردوگاه اســکان اضطراری برای  23هزار
نفر تــدارک دیده شــده و مــردم در آنها
مســتقر شــدهاند .ســازمان هالل احمر،
بســیج ،ارتــش و ســپاه مســئول تخلیــه
روستاها و اسکان اهالی در این اردوگاهها
هســتند و شــرکتهای بزرگ و معروف
نیــز بهعنــوان حمایتکننــدگان مالــی،
معین شــهرها و روســتاهای تخلیه شده
هستند.
حاجــیزاده بــا بیــان اینکه خوشــبختانه
خوزســتان زیرســاختهای زیــادی
بــرای کاروانهــای راهیــان نــور دارد،
اظهارداشــت :هماکنــون ســاکنان
روســتاهای تخلیــه شــده بــا خودروهای
مختلف به زائرسراها ،پادگانها ،مدارس
و ورزشــگاهها انتقــال داده میشــوند و
اسکانمییابند.
ëëسیل 8.2میلیاردمترمکعبآبراوارد
سدهایخوزستانکرد
در همیــن حــال« ،داریــوش بهارلویــی»
مدیر برنامهریزی منابع آب سازمان آب
و برق خوزســتان نیــز به «ایــران» گفت:
از ابتــدای شــروع ســیالبها در اســتان
(در هفتــه اول و دوم فروردیــن مــاه) در
مجمــوع  8.2میلیــارد متــر مکعب آب
وارد سدها شــده ،البته تا آنجا که ممکن
بوده توانستیم سیالبها را توسط سدها
کنترل کنیم .وی افزود :ورودی و خروجی
ســدهای اســتان روزانــه توســط یک تیم
کارشناســی بررســی و بــرای افزایــش یــا
کاهش خروجی تصمیمگیری میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :بررســیهای مــا
نشــان میدهد ،ورود این حجم از آب در
برخی از حوضههای آبریز استان تاکنون
سابقه نداشته و کارشناسان بر این باورند
که دوره بازگشــت این ســیل یکهزار سال
خواهد بود.
بــه گفتــه وی درســال 1347و 1348
کــه بیشــترین حجــم ورودی آب در
حوضههــای آبریــز خوزســتان بــه ثبــت
رســیده بــود در یکســال  12میلیــارد متر
مکعــب آب وارد ایــن حوزههــا شــد در
حالی کــه در ســال زراعی جــاری تاکنون
 1.5میلیــارد متــر مکعــب بیشــتر از این
رکورد ورودی آب داشتهایم.

قطع شده بود و شرایط جوی اجازه پرواز
هوایی را نمیداد ،اما از نخستین ساعات
 13فروردیــن بــا بهبــود شــرایط جــوی و
ایجاد یک راه دسترســی در مسیر آزادراه
خــرم آباد  -پــل زال کار امدادرســانی به
مردم آغاز شده است.
بــرآورد اولیــه از خســارت ســیل اخیر در
لرســتان  15هــزار میلیــارد ریال اســت و
براســاس اعالم پزشــکی قانونی تاکنون
 14نفر در این ســیل جان خود را از دست
دادهاند اما هنوز گزارش رسمی مبنی بر
تلفات جانی در پلدختر اعالم نشــده که
همین امر میتواند ناشی از اطالعرسانی
خوبی باشد که قبل از سیل در این منطقه
صورت گرفته است.

