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سیلبهکرمان،هرمزگانوسیستانوبلوچستانرسید
نقشــه ســیل در کشور گســتردهتر شــد .این
پدیده جوی ســه استان کرمان ،هرمزگان و
سیستانوبلوچستاندرجنوبشرقیایران
راهمدرگیرکرد.مدارسبرخیازشهرهایی
چون کهنوج ،رودبار جنوب و قلعه گنج در
کرمــان را تعطیل کــرد« .حمیده حبیبی»
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
توگو با ایسنا احتمال
اســتان کرمان در گف 
طغیــان رودخانههای فصلــی ،آبگرفتگی

معابر و سیالبی شــدن مسیرهای استان را
دور از ذهن ندانست .به گفته او این سامانه
بارشــی از عصــر دیــروز وارد اســتان کرمان
شــد و بیشــترین شــدت بارشهــای آن در
نیمه جنوبی استان کرمان است .همچنین
بیشــترین حجــم بارشــی از ایــن ســامانه
را مناطــق همجــوار بــا اســتان هرمــزگان و
سیســتان بلوچســتان تجربه خواهند کرد.
فرمانــدار کرمــان هــم از در معرض خطر

ســیل قــرار گرفتــن  1500هکتــار از بافــت
فرسوده کرمان خبر داد و گفت« :با توجه به
اینکه در ســیل خوزستان ،کرمان به عنوان
معین شــهر حمیدیه انتخاب شــده است
بخــش زیــادی از امکانــات و ماشــین آالت
دهیاریهای شهرســتان به این شهر اعزام
شــده اســت باید تدبیر شــود که در صورت
بروز مشــکل در شهرســتان کرمان بتوانیم
از کمک ســپاه و بخش خصوصی استفاده

نمائیم .لذا باید خألها و مشــکالت برآورد
و اعالم شــوند تا بتوانیــم از این بارندگی که
در حقیقــت نعمــت الهی اســت بهترین
اســتفاده را داشته باشیم و با بحران مواجه
نشــویم ».ســیل به کرمان بســنده نکرد .با
ورود ســامانه بارشــی ،احتمال وقوع ســیل
بویژه در شــرق هرمزگان بــاال گرفت .همه
دســتگاهها را درهرمــزگان بــه آمــاده باش
درآورد« .محمــد احمدی» فرمانــدار ویژه

مینــاب در هرمــزگان براســاس پیشبینی
هوا شناســی احتمال میدهد امروز ســیل
در مینــاب جــاری شــود .او از مهیــا شــدن
ســالنهای ورزشــی و مدارس ایمــن برای
اسکان احتمالی ســیلزدهها خبر میدهد
و میگویــد« :شــهروندان از ترددهــای غیر
ضــروری در رو ز یکشــنبه اجتنــاب کننــد».
همچنیــن در پــی هشــدار هواشناســی
سیســتان و بلوچســتان مبنــی بــر وقــوع

بارندگــی در روزهــای ابتدایی هفتــه آینده،
تمامی دســتگاههای اجرایــی ،فرمانداران
و بخشــداران اســتان در آماده بــاش قــرار
گرفتنــد .محســن حیــدری ،مدیــرکل
هواشناســی اســتان سیســتان و بلوچستان
نیز به تسنیم گفت« :با توجه به پیشبینی
ورود ســامانه بارشــی در هفتــه پیــشرو به
سیستان و بلوچستان ،خطر وقوع صاعقه
در ارتفاعات جنوبی استان جدی است.

نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به باال بودن حجم
خســارات ناشی از سیل در خوزســتان گفت :چگونگی برگزاری
اخبار امتحانــات نهایــی در مناطــق ســیلزده ،طــی دو روز آینــده با
ارسال بخشنامهای به اســتانهای درگیر پدیده سیالب ،اعالم میشود .به گزارش
ایســنا ،مجتبی زینیوند دیروز در حاشــیه بازدید از مناطق ســیلزده سوسنگرد در
خوزســتان با اشــاره به حجم باالی تخریبها در خوزســتان و توجه ویژه دولت به
رفع خرابیهای ناشی از سیل در این استان ،اظهار کرد :بازدید از مناطق سیلزده
سوســنگرد بــا هــدف ارزیابی فضاهای آســیب دیــده و بازســازی مدارســی که نیاز
به تخریب و نوســازی دارند ،انجام شــده اســت و امیدواریم در جلســهای که عصر
امروز با حضور نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی و همکاران وزارتی
در اداره کل آمــوزش و پــرورش خوزســتان برگــزار میشــود ،بتوانیم بــرای حضور
دانشآمــوزان در کالس درس تمهیداتــی اتخــاذ کنیــم تــا هر چه ســریعتر زمینه
حضــور دانشآمــوزان در کالس درس فراهم شــود .وی با اشــاره به وجود هشــت
مدرســه تخریبی در شهرستان سوسنگرد ،گفت :این مدارس تقریباً تا یک متر زیر
آب هستند و تجهیزات آنها به صورت کامل تخریب شده است و برای بازسازی،
ترمیم و بهرهبرداری از این مدارس نیاز به حمایت جدی مسئولین داریم.

کشــید .هرجــا ســیل بندی شکســت همه
آمدنــد .هجــوم مــردم بــه ســیل بنــدی
کــه قصــد ویرانــی داشــت ،هر ســیلی را از
ایستادن ،پشیمان کرد .هیچکس نپرسید
عرب هستی یا لر؟ اینجا زندگی میکنی یا
جایــی دیگر؟ یک نبرد بین بودن و نبودن
بــود .آنکه باید میماند ســیل نبود ،مردم
بودند .شانه به شانه هم .خروجی مخزن
ســد کرخــه رو بــه کاهــش رفــت و پــا پس
کشید .کارشناســان خبر پیروزی حمیدیه،
سوسنگرد و رفیع را اعالم کردند.
البتــه شــرایط بــرای روســتاها فــرق دارد.
بعضــی از روســتاها همچنان در تســخیر
آب هســتند .آنطور که کارشناسان محلی
میگوینــد ،بعضــی از آنهــا تــا تثبیــت
خروجــی آب کرخه همچنــان باید تخلیه
بماند .هنوز نمیتوان تعداد این روستاها
را تخمین زد.
ورودی آب کرخــه رو بــه کاهش اســت اما
باید مقدارش تثبیت شــود تا معلوم شود
کــه زندگی به کــدام روســتا بایــد بازگردد.
مســأله دیگری هم وجود دارد .سد کرخه
باید تابســتان خالی شــود تا برای زمستان
آمــاده باشــد .این یعنی همچنــان برخی
از روســتاها در تســخیر آب خواهنــد بــود
و اهلــش بــرای بازگشــت بایــد روزهــای
بیشتری را به انتظار بنشینند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت :احتماالً نرخ کرایه
تاکسی  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش مییابد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علیرضا
قنادان با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی متناسب با نرخ تورم سال  ۹۷تغییر میکند،
توضیح داد :احتماالً نرخ کرایه تاکســی  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش مییابد .وی افزود:
هر سال اعمال نرخ جدید کرایه تاکسیها با تأخیر صورت میگرفت ،اما خوشبختانه
امسال با هماهنگیهای صورت گرفته ،نرخهای جدید بر اساس میزان تورم در پایان
ســال  ۹۷به تصویب شــورای اسالمی شــهر تهران و تأیید فرمانداری رسیده است و
اعمال نرخ جدید با مشکالت سالهای گذشته مواجه نخواهد شد.

گزارش«ایران»ازسیلبندهاییکهمردمساختند :

سه شهر خوزستان سیل کرخه را شکست دادند
زهرا کشوری
خبرنگار

سجاد صفری  /ایران

«سیل کرخه» در حمیدیه شکست خورد.
در سوسنگرد تسلیم شــد و از رٌفیع پا پس
کشــید .البتــه نبرد خوزســتانیها با ســیل
همچنــان ادامــه دارد .امــا مردم این ســه
شهر با دفاع شــبانه روزی توانستند نقشه
ســیل کرخه را نقش برآب کنند .ســیل به
قصد خانه خرابی آمده بود.
ëëمقاومتادامهدارد
پیروزی این ســه شــهر بر ســیل به معنای
حال خوب خوزســتان نیســت و مقاومت
همچنان ادامه دارد اما کارشناسان محلی
توگو با «ایــران» پیروزی مردم این
در گف 
ســه شــهر بر طغیان رودخانههــای کرخه
و دز را تأییــد میکننــد .مقاومــت و مبارزه
سوسنگردیها با سیل از بهمن ماه شروع
شد .آنها نزدیک به دو ماه چشم در چشم
کرخــه دوختند و هر حرکــت آب را خنثی
کردند.
هرجــا آب خیــز برمیداشــت؛ خاکریــز
ســاختند .هرجــا ســیل پیشــروی کوچکی
داشــت ،هــزاران جــوان بیــل بــه دســت،
خاکهــای حاصلخیــز را گونــی کردنــد و
جلوی عبور آب را گرفتند .جوانان دهالویه
در سوســنگرد بــا تنشــان جلــوی ســیل

ایســتادند و ســیل بند انسانی ســاختند .با
چنــگ و دنــدان از روســتائیان حفاظــت
کردنــد .خود را بین شــکافها انداختند تا
دیگران برسند و سیل بند را تعمیر کنند.
آنهــا بــاز مانده نســل مردانی هســتند که
خودشــان را روی مینها انداختند و مسیر
ســربازان را برای دفاع از کشــور باز کردند.
آنهــا یزلــه کنــان و یکصدا میگفتنــد اآلن
وقت دفاع اســت .اجازه نمیدهند کرخه
اشــک آنهــا را درآورد .کوچههــا پــر بــود از
مردمــی کــه یکپارچــه بــه پای یک شــهر
ایســتاده بودنــد .فرقی نداشــت حمیدیه
باشد یا سوسنگرد .رفیع باشد یا اهواز .همه
بودنــد .کوچک و بزرگ .پیر و جوان .زنها
پشتیبانی میکردند ،مردها مبارزه و دفاع.
اهــواز پشــت حمیدیه ایســتاد .خرمشــهر
پشــت سوســنگرد .یــک ایــران پشــت
خوزســتان .آنها همبســتگی را به بهترین
شــکل به تصویــر کشــیدند .بغــض ایران
برای این باهم بودن شکســت .خاکریزها
بســتر جوانان شــهر شــد تا راه غفلت را بر
سیلطغیانگرببندد.
کــودکان و نوجوانــان هم آمدنــد و ماندند
آنهــا قهرمانــان کوچکــی بودند کــه برای
نجــات شهرشــان پــا بــه پــای بزرگترهــا
ایســتادند و چشــم دوختنــد بــه آبــی کــه
فروردیــن  98به جــای آبادانی بــرای آنها

خرابی به بار آورد .زمینهای کشــاورزی را
برد .نخلها را بیثمر کرد .قلب نخلهای
کوچــک را نشــانه رفــت امــا نتوانســت
شهرشــان را از آنهــا بگیرد .بچهها مشــت
مشــت خــاک را گونی کردنــد و بر صورت
ســیل کوبیدند .مشــتهای کوچــک آنها
تیتر رسانهها شد .دانشآموزان حمیدیه
جلوی مدرســهها ســیل بنــد زدنــد .اجازه
ندادنــد ســیل بنــد کالسهــای درس را از

آنها بگیرند .هرچند باعث شــد تا امســال
زودتــر تعطیــل شــوند .بزرگترهــا جلــوی
خانههاخاکریزساختند.
با کمترین امکانات شهرها را نجات دادند.
با بیل و گونیهایی که خانه به خانه جمع
میشــد .در برخی شــهرها ،شــهرداریها
و بخشهــای دولتــی و نظامی هم کمک
آمدهاند اما کمکها کافی نبود .ایستادگی
مردم شــهر را نجات داد .سیل کرخه آرام

در مراسم معارفه معاون جدید مطبوعاتی:

حال رسانه های ما خوب نیست

ایسنا

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا تأکید بر
اینکــه تصویری کــه از جمهوری اســامی
در خــارج از کشــور وجــود دارد ،نیازمنــد
تغییر اســت؛ گفت :در شــرایط ســختی که
بر کشــور حاکم شده ،نیازمند بازسازی این
تصویر در جامعه جهانی بویژه رسانههای
خارجی هستیم .به گزارش روابط عمومی
و اطالعرســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،ســیدعباس صالحــی روز شــنبه
درآیینتکریمومعارفهمحمدسلطانیفر
و محمد خدادی معاونان پیشین و جدید
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رســانی،
افــزود :ایــن معاونــت بــه علــل مختلــف
همــواره یکــی از معاونتهــای حســاس
وزارتخانه بوده و در دوره اخیر ســختیهای
مضاعفــی داشــته کــه در حــال حاضــر به
همــکاری و همگرایی ،جذب منابع فکری
و سرعت عمل بیشتر نیازمند است .عضو
کابینه دولــت دوازدهم گفت :دولت آقای
روحانــی مســیر خاصــی را در حوزههــای
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و غیــره
برای تنــش زدایی از ایران طــی کرد ولی با
خروج امریکا از برجام اتفاقاتی رقم خورد
و کشــور وارد جنگ همه جانبــه اقتصادی
شد که دارای پیچیدگیهای متنوعی است.
صالحی ادامه داد :اعالم تروریســت بودن
سپاه ازســوی امریکا در روزهای گذشته نیز
اتفاق عجیبــی بود و باید بدانیم این اقدام
جنــگ روانــی و ابعاد سیاســی و اقتصادی
بــه دنبــال دارد .وی ادامــه داد :امریــکا
میدانهــای تحــرک اقتصادی کشــور ما را
رصد میکند و جنگ تمام عیار اقتصادی
را بــرای ما ترســیم کــرده که بــه زعم خود
کشور ما با این اقدام زمینگیر شود .صالحی
اضافــه کــرد :جنــگ اقتصــادی بهطــور
طبیعی سرمایه اجتماعی همچنین امید
بــه آینده و اعتماد مردم به مــردم و مردم

به حاکمیت و زیرســاختهای کشور را نیز
تهدید میکند .عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی تصریــح کرد :با توجه به شــرایط
جنگاقتصادیمسئولیترسانهسختتر
از گذشته میشود.
وی اظهــار داشــت :رســانه در این شــرایط
مســئولیت دوگانــه حفــظ آزادیهــای
اجتماعــی و منافــع ملــی را نیز عهــده دار
میشــود .وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی
افــزود :نمیتوانیم در شــرایط جنگ ملی
منافــع ملــی را در نظــر نگیریــم چــرا کــه
جریان ترامپ علیه ایــران با نگاه زمینگیر
کــردن جمهــوری اســامی ایــران اســت و
بــا ایــن اقدامــات نــه تنهــا نظام سیاســی
بلکه نظــام و مبنــای اجتماعــی و وحدت
ملی نیــز بــه مخاطــره میافتــد .صالحی
خاطرنشان کرد:معاونت امور مطبوعاتی
و اطالعرســانی به عنوان ســکاندار تعامل
بــا رســانه در این مســیر نقــش بســزایی را
دارد و مسئولیت و کار آن نسبت به گذشته
مضاعف میشــود .وی با اشــاره به شرایط
امروز رســانههای کشــور هم ،افزود :رسانه
با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم
بر کشور حالش خوب نیست چراکه از یک
طــرف رقبــای رســانه در فضــای مجــازی،
شــبکههای اجتماعــی ،رســانههای غیــر
رســمی و بیگانــه و از طــرف دیگر شــرایط
اقتصادی حاکم بر کشور از جمله مشکالت
کمبود آگهی ،کاغذ و ...ســختیهای آنها را
دوچنــدان کــرده که این ســختیها ایجاب
میکنــد معاونت امــور مطبوعاتی در یک
میدان جهاد ملی تالش خود را نســبت به
گذشــته بیشــتر کند .وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی گفت :در تعامل با رسانه باید برای
امنیت شغلی و معیشت آنها توجه داشته
باشــیم تا آنها امید به آینده داشــته باشند
زیرا وقتی رســانهای امید به آینده نداشــته

باشدنمیتواندتولیدامیدهمداشتهباشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تعامل
مضاعــف و تدبیــر همــکاران در معاونت
امور مطبوعاتی بخشــی از مســیر پیش رو
همــوار شــود .صالحــی در بخــش دیگری
از ســخنان خــود به تجربــه و فعالیتهای
خوب معــاون مطبوعاتی و اطالعرســانی
ســابق ایــن وزارتخانه اشــاره کــرد و گفت:
ســلطانی فــر در زمــان مدیریــت خــود در
ایــن معاونــت دیدگاههای جدیــد وخوبی
را پایهریزی کرد که امیدوارم این مســیر در
مدیریت جدید نیز استمرار یابد .صالحی
با اشاره به اینکه تجربیات خدادی هم در
بخش رســانه به کمک این حــوزه میآید،
ابــراز امیــدواری کــرد تــا قدمهایــی کــه در
دوره ســلطانی فر بر داشته شده وی آنها را
ادامه دهد .وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
بــا تأکیــد بــر بهرهمنــدی ایــن وزارتخانه از
دانش و بینش محمد ســلطانی فر ،ادامه
داد :خــدادی هم چهره شــناخته شــدهای
در حوزه رسانه است و شناخت او از بخش
رســانه و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
به عنوان محیط ســازمانی محل خدمت،
کمکهای بســیاری در پیشبرد اهداف این
معاونتخواهدداشت.

ëëبهره گیری از همه ظرفیت ها برای ایجاد
همدلیوهمبستگی
محمــد خــدادی معــاون جدیــد امــور
مطبوعاتیواطالعرسانینیزدراینمراسم
گفت :با ســلطانی فر بیش از ٣٠سال است
که افتخار دوســتی و آشــنایی دارم ،خانواده
مطبوعات و رسانه درهم تنیده است و قرار
گرفتن یک فرد در مقام مسئول به معنای
مســئولیت همــگان اســت .وی ادامــه داد:
سلطانیفرپایههایخوبیدراینمعاونت
بنانهادهوهنرمنبایددراینباشدهرآنچه
را او پایهگذاری کرده اســتمرار بخشــم .وی
گفــت :مطبوعــات و رســانه دوران تحول را
داشته و در گذشته با تلکس اخبار را منتشر
میکردیــم و تغییــرات در آن به آهســتگی
بــود ولی امــروزه ایــن تغییرات با ســرعت
حتی ثانیهای اســت و این تحوالت سرعت
سیاســتگذاران و دســت اندرکاران رسانهای
را میطلبــد .او بــا اشــاره بــه فعالیتهــای
معاونــت امــور مطبوعاتی و اطالعرســانی
ادامــه داد :ایــن معاونــت ظرفیتهــای
بسیاریداردودربحرانهایمختلفنقش
اثرگذاری داشته است و ما باید با بهرهگیری
از همــه ظرفیتهــای موجــود بــه ایجــاد
همدلیوهمبستگیبپردازیم.

گزش نیش حشرات ،بر صورت نوزاد سیلزده

فضای مجازی

هنوز تلخی ســیل و مصیبتهایی که به همراهش بر ســر مردم
هوار شــده در کام آســیب دیــدگان باقی مانده که ســوزش نیش
عکس نوشت حشــرات و حیوانــات مــوذی هــم بــه آن اضافــه شــده و تحمل
مشــکالت را سختتر از گذشته کرده است .این حیوانات موذی که در شکاف خرابهها
و در میان خاکهای مرطوب جا خوش کردهاند ،از هر فرصتی برای گزیدن انســانها
اســتفاده میکنند .از این رو مســئولین تالش کردهاند با تدابیر خاص از تعداد آســیب
دیدگان بکاهند اما آن دســته از آســیب دیدگان از ســیل که در پی از دســت دادن خانه
هایشان به جنگلها پناه بردهاند همچنان در معرض گزش نیش حشرات قرار دارند.
توشوی محل گزش با
متخصصان توصیه میکنند درصورت گزیده شدن ضمن شس 
آب و صابون از مکیدن و دستکاری زخم خودداری کرده و تنها چند سانت باالتر از محل
آسیب را با دستمال ببندید و به مراکز درمانی مراجعه کنید.

و مرموز میآمد .پیرها نقشه خوان حمله
ســیل شــده بودنــد .جوانها با اشــاره آنها
راه هر رخنهای را بر ســیل بستند .برخی از
جوانان مدام در میان کرخه میآمدند .هر
نشستی میتوانســت شهر را تسلیم سیل
کند .ســیل بندها و خاکریز بسترشــان شد.
شبها کسی خانه نمیرفت .با چشمهای
بازمیخوابیدند.
خوزســتان دوباره حماســهای را به تصویر

تعیینتکلیفامتحاناتنهاییدانشآموزان
مناطق سیلزده در دو روز آینده

جزئیات نرخ جدید کرایه تاکسیها

آموزش و پرورش و خاطره سیلی که میماند

آنچه اهمیت دارد و اولویت اصلی آموزش و پرورش در مناطق
ادامه از سیلزده به شــمار میرود این است که دانشآموزی که در دوره
صفحه اول
سنی حساس کودکی و نوجوانی قرار دارد و همکار فرهنگیای که
پس از یک عمر فعالیت در شریفترین شغل ،زندگیاش را از دسترفته میبیند،
خــود را نبــازد و بتواند از نظر روحــی در برابر حادثهای که اتفاق افتــاده پایدار بماند.
همانطور که بســیاری از صاحبنظران در روزهای اخیر هشــدار دادهاند ،سیل اصلی
هنگامی به وقوع میپیوندد که نتوانیم مانع سرریز شدن تنش روانی ناشی از تلخی
روزهای اخیر شویم .بخش بزرگی از مسئولیت کمک به تابآوری سیلزدگان و بویژه
دانشآموزان حادثهدیده اکنون بر عهده آموزش و پرورش است و بیتردید در این
راه ،نهاد آموزش عمومی کشور یک بار دیگر جلوهای از موقعیت راهبردی خود را به
عنوان زیربنایی که میتوان روی آن بنایی نو و مستحکم بنیاد نهاد ،به منصه ظهور
خواهند رســاند .آری ،مدیریت جهادی بحران ســیل برای آموزش و پرورش به این
زودیهــا به پایان نخواهد رســید همانطور که هنــوز درباره دانشآمــوزان زلزلهزده
کرمانشاه به پایان نرسیده است چرا که همکارانم در بیش از صد هزار مدرسه کشور
حتــی اگــر خود از گزند حوادث در امان نمانده باشــند ،اجازه نمیدهند هیچ حادثه
غیرمترقبهای روح و روان فرزندان این مرز و بوم را ویران کند.

