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سدها ،محافظ خوزستان

ارائه کمک معیشتی به  4هزار خانوار
سیلزدهمازندران

«گاوشان» سرریز کرد

شرکت آب منطقهای کردستان در اطالعیهای از سرریز شدن سد «گاوشان» خبر داد.
این اطالعیه میافزاید :این سد با حجم مخزن  ۵۵۰میلیون مترمکعب و ۱۳۳متر
ارتفاع از بســتر در  ۴۵کیلومتری ســنندج واقع شده اســت .هدف از ساخت این سد،
تأمین آب شرب و کشاورزی شهرهای کرمانشاه و کامیاران است.

یک متر ارتفاع آب در برخی محالت آققال

نصب تندیس «علیمردان خان» در مسجد سلیمان

مسجدســلیمان -خبرنگار« ایران» /آیین رونمایی از تندیس اســطوره مقاومت
و مبــارزه بــا اســتبداد سردارشــهیدعلیمردان خــان بختیــاری بــا حضــور تعداد
زیادی از نویســندگان و مردم شــهرهای خوزستان در مسجدسلیمان برگزار شد.
حجتاالســام «محمدصــادق امینــی» امــام جمعــه مسجدســلیمان در این
مراسم با بیان این مطلب که قدردانی ازمشاهیربختیاری ،فرهنگسازی امید به
جوانان و معرفی اســطورهها به نســلهای آینده را تقویت میکند ،گفت :شهید
علیمردان خان بختیاری نماد مبارزه با استبداد رضا خانی بود .الزم به ذکراست،
ســردارعلیمردان خــان یکــی ازســران ایــل بختیــاری بود کــه به مدت۵ســال با
حکومت استبدادی رضاشاه مبارزه کرد ودرسال۱۳۱۳هجری شمسی اعدام شد.

ساخت ۶۵۰۰واحد مسکونی جدید در استان بوشهر

در راســتای تأمین مســکن ،امســال  6هزار و  500واحد مســکونی در شــهرهای
جدید اســتان بوشــهر شــامل  ۲هزار واحد در عالیشــهر و  ۴هزار و  ۵۰۰واحد در
ســیراف برای پاســخگویی به ســرریز جمعیت شــهرهای نخل تقی و عســلویه
ساخته میشود .بهگزارش ایســنا« ،عبدالکریم گراوند» ،استاندار بوشهر گفت:
در ایام تعطیالت نوروز  10.4میلیون تردد خودرو در راههای استان ثبت شده که
نقش راهداری و پلیس راه در کنترل ترافیک و مشکالت راهها قابل تقدیر است.

کرخه به اهواز نرسید

وزیر کشور :وضعیت اهواز هیچگونه جای نگرانی ندارد و شرایط پایدار و باثبات است

گــروه ایــران زمیــن /ســیالب ناشــی از طغیــان
رودخانههــای دز ،کارون و کرخــه در خوزســتان
باعــث آبگرفتگــی و ســیل در  183روســتا و 6
شهر(سوســنگرد ،حمیدیــه ،رفیــع ،ابوحمیظــه،
بســتان و کوت ســید نعیم) در این اســتان شده ،به
طوری که برای اســکان ساکنان این مناطق بیش از
 700اردوگاه دایر شده است .بیش از دو هفته است
که مردم غیور خوزستان با سیل؛ دست و پنجه نرم
میکنند و نیروهای امدادی نیز اعم از ارتش ،سپاه ،
هالل احمر و مردمی دلسوزانه برای کمک به آنان
وارد میدان شــدهاند .بارشهای اخیر در خوزستان
و استانهای باال دست از نهم فروردین ماه امسال
مشــکالتی بــرای مــردم ایــن اســتانها بخصوص
مــردم حاشــیه رودخانههای دز ،کرخــه و کارون در
خوزستان ایجاد کرده است.
ëëاهوازدرثبات
«عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» وزیــر کشــور که به
منظور ارزیابی آخرین وضعیت ســیالب در برخی
مناطقخوزستاندیروز(دوشنبه)بهاهوازسفرکرده
بود ،بــه ایرنا ،گفت :وضعیت این شــهر هیچگونه
جای نگرانی ندارد و شــرایط پایدار و باثبات است.
رحمانی فضلی با حضور در استانداری ،بیان کرد:
یکشنبه شب گذشــته ســیالب از یکی از کانالهای
انتقال آب رودخانه کرخه که از حاشــیه شــهر اهواز
عبور میکرد به برخی معابر حاشــیهای این شــهر
ســرایت کــرد که بالفاصلــه دســتگاههای اجرایی و
امدادی نســبت به رفع مشــکل وارد عمل شدند و
در حــال حاضر وضعیــت به طور کامــل در کنترل

است .وزیر کشــور با تأکید براینکه بحران در برخی
مناطق خوزســتان که دچار سیالب هستند به طور
کامل از سوی تمامی دستگاههای اجرایی و امدادی
در حــال کنترل و مدیریت اســت ،افزود :براســاس
گزارشهــای دریافتی از برخی مناطق خوزســتان،
شاهد کاهش سیالب هستیم و مشکل حاشیه شهر
اهواز نیز مرتفع خواهد شــد .خاطرنشان میشود،
وزیرکشــور برای دومین بار در جریان جاری شــدن
ســیالب اخیــر بــرای بررســی وضعیــت مناطــق
سیلزده به اهواز سفر کرده است.
ëëورودسیالبکرخهبهمناطقیازشهراهواز
درهمین حــال« ،جمال عالمی نیســی» فرماندار
اهــواز نیــز گفــت :ســیالب رودخانــه کرخــه از ســد
تنظیمی حمیدیــه و کانالهای چمران و ســلمان
بامــداد دیــروز (دوشــنبه) بــه مناطقــی از شــمال
کالنشــهر اهــواز نفــوذ کــرد .وی افــزود :بخشــی از
ماشینآالت دستگاههای اجرایی منطقه به همراه
گروههــای جهــادی و جوانــان نیــز در حال انســداد
سرریز ســیالب ســد تنظیمی کرخه از طریق کانال
چمران هستند تا از نفوذ بیشتر آب به این بخش از
کالنشهر اهواز جلوگیری شود.
ëëاقداماتایمنیزندانهادرمناطقسیالبی
در همیــن حــال« ،علیرضــا بابایــی» ،مدیــرکل
زندانهای خوزســتان با اشــاره به اینکه اقدامات و
طرحهــای ایمنســازی زندانها در مناطــق دچار
ســیالب ،براســاس هشــدارها و اطالعات مدیریت
بحران استان انجام شده ،اظهار داشت :هیچ یک از
زندانیان و زندانهای استان در جریان سیالب اخیر

عکس :سجاد صفری  /ایران

با وجود تالش فراوان برای تخلیه روان آب از شهرســتان ســیل زده آققال در بیســتمین
روز از وقوع حادثه؛ ارتفاع آب در برخی محالت این شهر گلستان هنوز تا یک متر است.
بهگزارش ایرنا« ،امانگلدی ضمیر» ،فرماندار آققال اظهار داشت :این ماندابی به ارتفاع
ش برای تخلیه و خروج
 90تا  100سانتیمتر بیشتر در محلههایی چون کل آباد بوده و تال 
روان آب ادامه دارد .برای خروج این آب از منطقه هم اینک 2راهکار در حال اجرا بوده که
شاملحفرخندقیازمسیرشمالوشمالشرقآققالبابکارگیری 12بیلمکانیکیبرای
هدایت آب به سمت دریای خزر و نیز تخلیه سیالب از طریق پمپ آب از محالت است.

عکس :مهدی رشنو/ایران

تاکنون مالکان  4هزار واحد خســارت دیده در ســیل مازندران
کمک معیشــتی بــرای جبران بخشــی از خســارتها دریافت
اخـــــــبار کردهانــد .بهگــزارش ایرنــا« ،حســن خیریانپــور» ،معــاون
هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار مازندران افــزود :برای جبران
خســارتها بایــد از بخشهــای مختلــف مردمــی ،دســتگاههای اداری و بخــش
خصوصی کمک گرفته و در این بخش غفلت نشود .خیریانپورگفت :در سیل اخیر
در مازندران یکهزار و  100واحد خسارت دیده به شرکتهای بیمه اعالم خسارت
کردند که میزان خسارت وارده به این واحدها  5میلیارد و  500میلیون تومان برآورد
شده است.بیمهها نیز تاکنون خسارت  20درصد این سیل زدگان را پرداخت کردند
و تا پایان هفته با جدیت بیشتر باید به  80درصد برسانند.

زهره افشــار /از ابتــدای مهرماه ســال  97تاکنون از
کل میــزان آب ورودی ســدهای خوزســتان ،حدود
 30درصد ورودیها صرفاً در جریانات سیالبی 15
روز اخیر محقق شــده که حاکی از بزرگی جریانات
سیالبی مهارشده در فروردینماه  98است.
«وحید عســکری نژاد» ،رئیس گروه بهرهبرداری از
سدهای کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران در
توگو با «ایران» تصریح میکند :از ابتدای سال
گف 
آبــی جاری تاکنــون میــزان آب ورودی بــه مخازن
سدهای کشــور حدود  47میلیارد مترمکعب بوده

که در مقایســه با دوره مشــابه ســال آبی گذشــته با
افزایش قابل توجه  3.5برابری روبهرو بوده است.
نکته قابل توجه این اســت که عمــده این افزایش
بــه لحــاظ حجمی برای ســدهای واقــع در حوضه
آبریــز خلیج فــارس و دریــای عمان اتفــاق افتاده
اســت .در  6مــاه و نیمــی کــه از ســال آبــی 97-98
گذشته ،بهرهمندی ســدهای خوزستان از آوردها و
جریانات سطحی بسیار قابل توجه بوده ،به طوری
که  65درصد از کل ورودیهای کشــور در ســدهای
این اســتان مهار و کنترل شــده و درحال حاضر نیز

 23میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدهای این
استان ذخیره شده که تقریباً دو برابر موجودی سال
گذشته در مقطع زمانی مشابه است .به گفته وی،
سد کرخه آبگیری بیسابقهای در جریانات سیالبی
نماه  98داشته و ورودیهایی با دبی بیش
فروردی 
از  8هــزار مترمکعب برثانیه نیز مهــار و در مخزن
مانــدگار شــد کــه درصــورت نبــود ســد ،خســارت
جبرانناپذیــری وارد میشــد .در حال حاضر ســد
کرخه  6میلیارد و  50میلیون مترمکعب موجودی
دارد و بهرهبــرداری از آن بهصــورت مســتمر مورد

پایش دقیق است .سد دز و سدهای زنجیره کارون
و همچنیــن ســدهای ســیمره ،مــارون و جــره نیــز
در فروردینمــاه ســال  98نقــش خــود را در کنترل
ســیالب بــه نحــو احســن ایفــا کردنــد و هماکنــون
موجــودی قابــل توجهــی دارند .لــذا بــه اطمینان
میتــوان گفــت کــه تأمیــن آب جهــت مصــارف
بخشهــای مختلــف و همچنین تأمیــن نیازهای
زیســتمحیطی پاییندست از ســدهای مذکور در
ماههــای پیــشرو با هــدف بهرهمنــدی حداکثری
ذینفعان صورت خواهد گرفت.

مردم خوزستان با وجود سیل جابه جا می شوند

دچار مشــکل نشــدهاند و برنامههای ایمنســازی
الزم در ایــن خصــوص انجــام گرفتــه اســت .وی
ادامه داد :یک اردوگاه در مســیر اندیمشــک وجود
دارد که زندانیان آن بهدلیل وقوع ســیالب جابهجا
شــدند و اســناد ایــن اردوگاه نیــز در امنیــت کامــل
منتقل شــد .بابایی افزود :تخلیه اسناد و مدارک از
ادارات این دســتگاه و زندانهای شهرســتانهایی
که دچار ســیالب یا در معرض ســیالب هســتند ،از
جمله اقدامات انجام شده است .این مقام مسئول
خاطرنشان کرد 11:زندان در شهرستانهای دزفول،
شوشتر ،مسجد سلیمان ،اهواز ،رامهرمز ،بهبهان و
ماهشهر وجود دارد.
ëëتخلیهبیمارستانسالمتاهواز
«فرهاد حمزه لویی» ،مدیر روابط عمومی دانشگاه

علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز با اشاره به اینکه
بیمارســتان ســامت این شــهر به علــت احتمال
خطر آبگرفتگی تخلیه شــد ،به ایرنا اظهار داشت:
دراین بیمارستان  110نفر بستری بودند که  27نفر
از آنان به بیمارســتان ســینا و مابقی به بیمارستان
گلستان اهواز منتقل شدند.
ëëدستورتخلیهشیبان
همچنین«منوچهــر ورناصــری» ،فرمانــدار
شهرستان باوی در خوزستان گفت :در پی شکسته
شــدن سیل بند شــهر «شــیبان» در بخش مرکزی
این شهرســتان و احتمال جاری شــدن ســیالب در
آن ،دســتور تخلیه این شــهر صادر شــد .ورناصری
بیان کرد :ســیل بند شیبان شامگاه یکشنبه گذشته
شکســته شــد و در حال احداث ســیل بنــد دوم در

ایــن منطقه هســتیم .وی با اشــاره به جمعیت 40
هــزار نفری شــهر شــیبان تصریح کرد :اســتانداری
البرز(بهعنوان استان معین خوزستان) در حال برپا
کردن چادر برای اسکان مردم این شهر در مناطق
امن و مرتفع و مدارس است .همچنین یک کمپ
در شهرک رامین این شهرستان برای استقرار مردم
شیبان دردست احداث است .فرماندار شهرستان
بــاوی گفــت :ســیالب در بســیاری از روســتاهای
دهستان عنافچه ازتوابع این شهرستان وارد شده یا
جادههای ارتباطی آنها را قطع کرده است.
ëëآبگرفتگی78روستادرخوزستان
«کیامرث حاجی زاده» ،مدیرکل مدیریت بحران
خوزســتان هم گفت :از زمان آغاز ســیالب تاکنون
 78روســتا در ایــن اســتان دچــار آبگرفتگی شــده
است.براســاس آخریــن آمــار تعــداد روســتاهای
تخلیــه شــده در روز یکشــنبه گذشــته  182روســتا
بود که احتماالً این تعداد به  200روســتا میرسد.
وی با اشــاره به اینکه برای روستاهای تخلیه شده
 48اردوگاه اســکان اضطراری در نظر گرفته شده،
بیان کــرد :این اردوگاهها در اهواز ،باوی ،شوشــتر،
الهایی ،بستان ،حمیدیه ،شوش ،دشت آزادگان،
هویزه ،شــادگان و کارون آماده شــد ه و تاکنون 43
هــزار نفر در آنها اســکان داده شــدهاند.همچنین
 62هزار واحد مســکونی در ســیالب دچار آســیب
شــدهاند و  51هزار واحد مســکونی نیز در معرض
خطــر اســت.وی بیــان کــرد 140 :هزار دام ســبک
و  85هــزار دام ســنگین هــم جابهجــا و تعلیــف
شد هاند.

