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کاهش فعالیت کانونهای گرد و غبار قم بهدلیل بارشهای اخیر

استانهای سیل زده
قربانیناسازگاری با محیط زیست

اصفهــان  -خبرنگار«ایــران» /بــا وجــود اینکــه  175برنامــه
روی خــط
و  2هــزار اجــرا از مدتهــا قبــل توســط شــهرداری اصفهــان
خبر
بــرای برگزاری هفته فرهنگی این شــهر پیشبینی شــده بود،
بهمنظور همدردی با مناطق ســیلزده کشــور ،همه این برنامهها لغــو و برای آنها
برنامههایی جایگزین میشــود« .قدرتاهلل نوروزی» شــهردار اصفهان در نشست
فصلی مدیران شــهرداری با شــعار «گام در راه نهادیم به عشق» ضمن همدردی
با هموطنان مصیبت دیده ،با بیان اینکه گاهی برخی نعمتها بهدلیل بیتدبیری
تبدیل به مصیبت میشود ،ادامه داد :باید تالش کنیم هر چه در توان داریم برای
کمک به سیلزدگان بهکار گیریم.
نوروزی با اشــاره به کمک شــهرداری اصفهان به مناطق سیلزده خرمآباد ،افزود:
شــهرداری اصفهان در زمان درســت و در اولین روز ســیل در خرمآباد حضور پیدا
کــرده و کمکهــای خــود را تقدیم مردم این شــهر کــرد .من نیز بهعنوان شــهردار
اصفهان همراه با تجهیزات مورد نیاز از شهرداری برای کمک به مناطق سیلزده
رفتم تا پیام حمایت شــهروندان اصفهانی را به مردم این شــهر اعالم کنم .وی از
اعزام نیروهای شــهرداری اصفهان برای کمک به بحران ایجاد شده در شهر اهواز
خبر داد و تأکید کرد :اصفهان بهعنوان معین خوزستان و به منظور خدمترسانی
برای مهار سیل به محلهای مورد نظر رفت تا خدمات و امداد خود را به مردم این
شــهر نیز ارائه دهد .شهردار اصفهان با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر مشکل
این شهر نیز برطرف شود ،یادآورشد :ما نه تنها وظیفه داریم کمکهایی که تاکنون
کردهایم را ادامه دهیم بلکه الزم دیدیم با لغو برنامههای هفته فرهنگی اصفهان
بــا مردم این اســتانها همدردی کنیــم .این کمکها نباید تنها بــه امکانات داخل
شــهرداری محدود شــود وباید از کمکهای مردمی نیز اســتفاده شود تا بتوانیم با
حمایتهای مردم مشکالت آنها را حل کنیم.

ســیالبهای شدید در بستر رودخانهها،
موجــب تخریب حریم رودهای اســتان
و تلفــات آبزیــان موجــود در آن بهدلیل
افزایــش تیرگــی و رســوبی شــدن آبها
شــده اســت.همچنین ایــن بارشهــا،
خســارتهای قابــل توجهی بــه اراضی
زراعــی و باغــی اســتان و بخشهایــی از
محیط زیست استان قم وارد کرده که در
کنار همه فواید بارشهای بهاره ،باید در
ارزیابیها به این نکات نیز توجه شود.

سیل نقشه جغرافیایی  65روستا را تغییر داد

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور :کار بازسازی واحدهای مسکونی تخریبی از سیل پلدختر و معموالن در این هفته کلید خواهد خورد
زهره افشار
خبرنگار

ســیل چنــد اســتان را درنوردیــد و خانــه
و کاشــانه بســیاری از هموطنانمــان در
لرســتان ،خوزســتان ،مازنــدران ،ایــام،
گلســتان و ...را ویــران کــرد؛ هــر چنــد
هــر روز آمــاری مبنــی بــر تخریــب چنــد
دههزاری واحدهای مســکونی درشهرها
و روســتاهای سیلزده از ســوی مسئوالن
اعــام میشــود ،امــا واقعیت این اســت
کــه هنــوز راه دسترســی بــه بســیاری از
روستاهایی که در جریان سیل اخیر به زیر
آب رفته بودند مسدود است و نمیتوان
ارزیابــی دقیقی از میزان خســارت ســیل
به واحدهای مســکونی این روستاها ارائه
داد .به هرجهت دوهفته از وقوع سیالب
نــوروزی میگذرد و هرچند هنوز ســیالب
در برخــی اســتانها ماننــد خوزســتان از
نفس نیفتاده و خطر سیل باز هم مردم را
تهدید میکند ،اما در بسیاری از استانها
مانند لرستان سیالب آرام گرفته و پس از
بحثهای امداد و نجات و اسکان موقت
سیلزدگان  ،مردم و مسئوالن باید به فکر
ســاخت واحدهای مســکونی باشــند که
سیل ویران کرده است .البته این نخستین
بار نیست که واحدهای مسکونی شهری
و روستایی بر اثر وقوع حوادث غیرمترقبه
مانند زلزله و سیل ویران میشود و بنیاد
مســکن مســئول ســاخت ایــن واحدهــا
میشود اما اینبار قضیه فرق دارد.
بررســیهای کارشناســی نشــان میدهد
که با اینکه وقوع ســیالب با چنین قدرتی
در چنــد دهــه گذشــته ســابقه نداشــته،
امــا متأســفانه حجــم بــاالی خســارت
بــه واحدهایــی کــه بهدنبــال وقوع ســیل
آســیب دیدهانــد بــه ایــن دلیل بــوده که
مردم خانههای خود را در مکان مناسبی
نساختهاند تا از گزند سیل در امان بمانند

و بــدون شــک گنــاه بزرگتــر بــر گــردن
مســئوالنی اســت کــه امضایشــان پــای
مجوزهای ســاخت در حریم رودخانهها
چــه در شــهر و چــه روستاهاســت .بــه
همیــن دلیــل قــرار اســت کار بازســازی
ایــن مناطق با تأخیــر آغاز شــود ،چرا که
مســئوالن میخواهنــد کل واحدهــای
تخریبی را جابهجا کنند و ســاخت آنها را
در مکانهایی که درحال جانمایی است
کلید بزنند تا از آسیب سیالبهای آتی در
امان بمانند .حتی گفته میشود ،اگر توان
اقتصــادی دولت اجــازه مــیداد کل این
مناطق مانند شــهر پلدختر جابهجا و به
مکان دیگری منتقل میشد ،اما در چنین
شــرایطی فقط واحدهایی که صددرصد
آسیب دیدهاند ،منتقل میشوند.
ëëجابهجاییکامل6روستا
«مسعود رضایی» ،مدیرکل بنیادمسکن
توگو با
انقــاب اســامی لرســتان در گف 
«ایران»میگوید:آمادهایمباکمکمردم
و  5اســتانی کــه بــرای بازســازی مناطــق
سیل زده استان بهعنوان معین مشخص
شــدهاند (مرکــزی ،اصفهــان ،اردبیــل،
همدان و قزوین) کار بازســازی واحدهای
شــهری و روســتایی تخریب شــده را آغاز
کنیــم ،اما از آنجایی که نمیخواهیم این
مناطق باردیگر در معرض سیلهای آتی
قرار بگیرند با کمک پژوهشــکده ســوانح
طبیعی در حــال آزمایشــات ژئوفیزیکی
هستیم تا واحدهای تخریبی را مکانیابی
کرده و جابهجا کنیم.
بهگفتــه وی ،در کنــار ایــن بررســیهای
کارشناســی قــرار اســت تعییــن حریــم
رودخانهها در لرستان برای کار ساخت و
ســاز و دیگر فعالیتهای عمرانی تغییر
کند و طرح هادی برخی روستاها نیز مورد
بازنگری قرار بگیرد .بهدنبال ســیل اخیر
لرســتان عــاوه بر شــهرهای خــرم آباد،
دورود ،معموالن و پلدختر 60 ،روستا نیز

رانش زمین دکل فشار قوی برق را در اسدآباد
سرنگونکرد

رانش زمین موجب ســقوط دکل فشــار قوی برق در گردنه اسدآباد همدان
شد که چهار استان غربی را تغذیه میکرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما« ،لیال امیدی» معاون عمرانی فرماندار
اســدآباد گفت :این دکل در ارتفاعات روســتای «شــهراب» اســدآباد قرار
دارد و بهعنوان پشتیبان ،برق  ۳تا  ۴استان مهم کشور را تغذیه میکند.
با قطع این شــبکه فشــار قوی تغذیه برق قســمتهایی از لرســتان ،اهواز
و پلدختــر دچــار مشــکل شــده اســت.وی خســارت وارده بــه ایــن دکل را
یک میلیارد تومان عنوان کرد.

بهدلیل ســیل و رانش زمین آسیب دیده
که برآوردهای اولیه حاکی اســت که باید
بیــش از  35هزار واحد مســکونی در آنها
بازسازی شود.
البتــه رضایــی میافزایــد :هنوز کــه هنوز
اســت راه دسترســی بیــش از  10روســتا
مســدود اســت و ارزیابــان بنیاد مســکن
نتوانستهاند میزان خسارت به واحدهای
مســکونی این روســتاها را تعییــن کنند و
احتمــال افزایــش واحدهایی کــه نیاز به
بازسازی دارند وجود دارد.
بــر اســاس اعــام مدیرکل بنیادمســکن
انقــاب اســامی لرســتان تاکنــون
جاب هجایــی  6روســتا از توابــع پلدختــر
قطعــی شــده اســت.دیگر واحدهــای
مسکونی روستایی نیز که تخریب شده در
جای فعلی ساخته نمیشــود و آنها هم
به مکانهای دیگری در نزدیکی روستای
فعلیمنتقلمیشوند.

رضاییدرخصوصبازسازیوجابهجایی
واحدهای شــهری هــم میگویــد :قطعاً
واحدهای شهری خرم آباد و پلدختر نیز
که عمدتاً در حاشیه رودخانهها است در
مکان فعلی ساخته نخواهد شد و آنها را
نیز جابهجا خواهیم کرد.وی در پاسخ به
این پرســش که مردم بابت تأخیر زمانی
که قرار است بهدلیل این جانماییها رخ
دهد گالیهمند هســتند ،گفــت :این برای
ایمنی آتی مردم و حفظ جان آنان است
وگرنــه ما نه برای تســهیالت ،نه مصالح
و نــه تجهیــزات مشــکل و محدودیتــی
نداریم.
ëëاحتمــال جابهجایــی  65روســتای
سیلزدهدرکشور
«مجید جودی» ،مدیرکل بازسازی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور نیز تصریح
میکند:بهدنبالوقوعسیلیکه 25استان
را تحت تأثیر قرار داده بود 56هزارو 575

واردات دام سنگین از مرزهای سیستان و بلوچستان

در راستای تأمین گوشت مورد نیاز مردم ،بزودی محموله دام سنگین برزیلی
از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور میشود.
به گزارش ایســنا« ،علیرضا رفیعی پور» ،رئیس ســازمان دامپزشــکی کشور در
بازدید از چند کشــتارگاه شهرســتانهای چابهار و کنارک اظهار داشــت :عالوه
بــر دام ســبک وارداتــی از اروپا ،در آینده نزدیک دام ســنگین از برزیل از طریق
مرزهای سیســتان و بلوچستان وارد خواهد شد.رفیعیپور از بخش خصوصی
درخواست کرد ،تا واردات دام بویژه از مرزهای سیستان و بلوچستان را به دست
گیرند.رئیس ســازمان دامپزشکی کشور گفت :از ســرمایه دارانی که عالقهمند
باشند در سیستان و بلوچستان سرمایهگذاری کنند ،حمایت میشود.

گزارش
مـــصور

عکس :آریان نصراللهی
تأللو رنگ ها در طبیعت زیبای بهاری کردستان

عکس :ایسنا

عکس :سجاد صفری /ایران

« ëëرحمدل بامری» ،فرماندارچابهارگفت 4 :رودخانه شــهر و
دو خط حاشیهاینشهرستانبرایکاهشتلفاتسیالبالیروبیوافراد
خـــبر غیرمجازساکندربستروحریمرودخانهنیزجابهجاشدند.
« ëëکیامرث حاجی زاده» ،مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزســتان گفت:
تمامیمدارسمناطقسیلزدهخوزستانازابتدایهفتهآیندهدایراست.
« ëëمجید ســعیدی» ،مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان اظهار داشت:
5روستای این استان در مناطق فاریاب و ارزوئیه بهدلیل شدت بارشها و احتمال
وقوعسیالبتخلیهشد.
« ëëحسین قریب» ،سرپرست فرمانداری سرخس گفت :تداوم بارش شدید باران
کهاز 24فروردینماه 15شهرستانخراسانرضویرافراگرفتباعثوقوعسیالب
در شمال این استان شد و به تعدادی از منازل شهری و روستایی در شهرستانهای
درگز و سرخس آسیب وارد کرد.
« ëëفیروز باقرزاده» ،معاون برنامهریزی و امور اقتصادی ســازمان جهادکشاورزی
آذربایجانشرقی گفت :سیل فروردین ماه امسال یک هزار و  622میلیارد ریال به
زیرساختهاومحصوالتکشاورزیودامیاستانخسارتزد.
« ëëپیمــان الماســی» ،معــاون امــور صنایع ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
کردســتان گفت :میزان تولید در واحدهای صنعتی اســتان در ســال  97نسبت به
مدت مشابه در سال ماقبل آن 25درصد افزایش یافته است.
 ëëسید موسی خادمی ،استاندار لرستان گفت :با پیگیریهای انجام شده با وزارت
راه و شهرسازی عوارض آزاد راه خرم آباد  -پل زال برای خودروهای شماره پلدختر
وهمچنینخودروهایامدادرسانرایگانشد.
 ëëبه گفته «شاپور رجایی» ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر در سال
آبی جاری 833میلیون مترمکعب روان آب از استانهای باالدست در این استان
جاری شده است.

مهر

لغوبرنامههایهفتهاصفهان
برای همدلی با استانهای سیلزده

بارشهای اخیر با رطوبت بخشــیدن به
ســطح خــاک و رونــق دادن به پوشــش
گیاهی کانونهای گرد و غبار اســتان قم،
خطــر فعالیت آنهــا در فصل گرمــا را تا
حد زیادی کاهش داد.
«سید رضا موسوی مشکینی» ،مدیرکل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم
توگــو بــا ایرنــا ،بیــان کــرد :ایــن
درگف 
بارشها موجب شــد ســطح دشتها و
مراتع استان جان تازهای بگیرد و از بلند

شــدن تودههــای گــرد و غبــار از مناطق
بیابانی و خشک قم جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بارشهای گسترده
موجــب افزایــش ســطح آبهــای
زیرزمینــی اســتان خواهــد شــد ،افــزود:
جاری شدن آب در رودخانههای فصلی،
رونــق یافتــن تاالبها و افزایش ســطح
حقابه زیســت محیطــی از دیگر مزایای
بارشهــای اخیــر اســت کــه میتوانــد
منابــع آبی مورد نیاز برای حیات وحش

را تأمیــن کنــد .وی ادامــه داد :اکنــون بر
اثــر بارشهــای بهــاره ،اکثــر تاالبهای
اســتان حیاتی تازه یافته و آبهای روان
در رودخانه قمرود و سایر رودخانههای
قــم ،دشــتهای اســتان را در مناطــق
مختلف تغذیه میکنند که این مســأله
موجب افزایش سطح پوشش گیاهی و
نفوذ آب به داخل ســفرههای زیرزمینی
شــده است.موسوی مشــکینی گفت :در
کنار این مزایــا ،بارشهای اخیر با ایجاد

عکس :سجاد صفری /ایران

جاری شــدن ســیل ،شیرینی نوروز امســال را به کام ایرانیان
تلخ کرد .از دســت رفتن جمعی از هموطنان و آسیبهای
نـــــگاه وارد شــده به خانهها ،زمینهای کشــاورزی و امــوال مردم و
مختل شدن روال طبیعی زندگیشان ،اتفاقی دردناک است
که خوشبختانه با شور و همدلی همیشگی ایرانیان در کمک
بــه همنوع ،بخشــی از این آالم وارد شــده بــه جامعه قابل
جبراناست.
حمید ظهرابی امروز بیش از هر زمان دیگر این ضرورت احساس میشود
معاون محیط زیست که باید به فکر آینده و پیشــگیری از خطرات و آســیبهایی
طبیعی و
تنوع باشیم که از حوادثی اینچنینی به وجود میآیند .کشور ما از
زیستی سازمان
حفاظت محیط زیست نظراقلیمی،جزوکشورهایخشکونیمهخشکمحسوب
میشــود و آنطــور که مطالعــات جهانی نشــان میدهد،
آسیبپذیریباالییازتغییراقلیمداشتهوبروزوقایعاینچنینی(مانندبارشهای
ناگهانــی و بیشــتر از حد نرمال یا دورههای خشکســالی طوالنی مــدت که جزئی از
خصوصیات طبیعی چنین ســرزمینهایی اســت) .اگرچه بخشــی ازاین شــرایط
(همانند گرم شــدن زمین) حاصل فعالیتهای انســانی است ،اما طبیعی است
که اصالح چنین شــرایطی ،دســت کم در کوتاه مدت از توان انســان خارج است .با
این حال ،آنچه میتواند و باید توسط انسان انجام گیرد ،پیشبینی تمهیدات الزم،
کاهش اثرات ناشی از دخالتهای انسان و سازگاری با آن برای کاهش آسیبها و
ن چنینی است .بارشهای اخیر در
به حداقل رساندن خسارتها از وقایع جدی ای 
شــمال ،غرب و جنوب غرب کشــور نمونهای از وقایع جدی در کشــور بود که اگرچه
پیشبینی زمان و شــکل وقوع آنها به طور دقیق در بلند مدت ممکن نیســت ،اما
آمادگی در برابر آنها امکانپذیر است .فعالیتهایی همچون حفظ پوشش گیاهی
جنگلی ومرتعــی از طریق برنامههــای پایدار مرتعــداری ،جنگلداری ،کشــاورزی
ودامپروری ،آبخیزداری ،جلوگیری از فرســایش خاک ،جانمایی صحیح و اصولی
مناطقمسکونی،صنعتی،کشاورزیوشبکهراههایمواصالتی،حفظحریمرودها
و مســیلها و کانالها و جلوگیری از ســاخت و ســاز در حریم و بســتر رودها ،اجرای
بموقــع عملیــات الیروبی کانالها و انهــار ،جلوگیری از تخریــب تاالبها بهعنوان
مهمترین مخازن طبیعی جمعآوری ســیالبها و ســپر دفاعی طبیعــت در برابر
سیل و مهمتر از همه ،اجرای طرح آمایش سرزمین و برنامهریزی نظاممند برای
توسعه پایدار کشور بر پایه همین مطالعات ،مهمترین اقداماتی است که باید برای
سازگاری با این شرایط انجام دهیم .سازمان حفاظت محیط زیست ،در طول مدت
فعالیت خود و بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی خود ،همواره بر این اصول پافشاری
داشــته که متأســفانه در مــوارد متعددی بــا عدم تمکین بخشهای توســعهای و
اقتصــادی روبــهرو شــده و حتی در مواقعی بواســطه اصرار بــر رعایت مالحظات،
به کارشــکنی برای توســعه متهم شده است .چیره شدن تفکر مهندسی بر برنامه
مرتبط با مســائل اکولوژیکی و ایجاد این باور که مســائل مرتبط با طبیعت همگی
با راهکارهای فنی و مهندسی و سازهای قابل مدیریت است ،سهلانگاری و رعایت
نکردن دقیق مالحظات فنی و زیست محیطی در طراحی و اجرای پروژهها و ایراد
صدمات جدی به اکوسیستمهای حیات بخشی نظیر جنگلهای زاگرس و شمال
کشــور ،مراتع ،تاالبها و کوهستانها بهعنوان مخازن عظیم ذخیره آب اگرچه در
وقایعجدیاینچنینینمیتواندبهعنوانعاملایجادسیلقلمدادشونداماقطعاً
باعــث افزایش خســارات و پیامدهای ســیل میگردند .شــاید مهمترین و آخرین
فرصت ما برای سازگاری با شرایط واقعی اقلیم کشور همین امروز باشد.
تفکر مدیریت زیســت بومی با مؤلفههایی نظیر جامع نگری ،مشــارکتپذیری و
همسوکردن فعالیتهای توســعهای با حفظ محیط زیست راهبردی است که به
اصرارمتخصصانمحیطزیستدرقانونبرنامهششمتوسعهجایگاهمناسبیپیدا
کرده و نیاز امروز توسعه کشور است .از دست دادن فرصت امروز ،پشیمانی فردا و
سرزنش نسلهای آینده را بهدنبال خواهد داشت.
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حضور نیروهای اورژانس با اسب در مناطق سخت گذرعشایرنشینان چذابه خوزستان

تصویر هوایی از مناطق سیل زده خوزستان

واحد شــهری و روســتایی در اســتانهای
لرســتان ،گلســتان ،مازندران ،ســمنان و
مرکــزی بهطــور کامــل تخریب و نیــاز به
بازســازی دارد کــه از این تعــداد 10هزارو
 249واحــد شــهری و مابقــی روســتایی
اســت 86 .هزار واحد مســکونی شهری و
روســتایی نیز نیاز به تعمیــرات دارد.وی
البته این راهم میافزاید که بهدلیل اینکه
هنوز به برخی روســتاها دسترســی وجود
ندارد ،این آمار تا  10درصد احتماالً تغییر
خواهد داشت.
مدیرکل بازســازی بنیاد مســکن انقالب
اســامی کشــور خاطرنشــان میکنــد:
بررســیهای ما نشــان میدهد ،بسیاری
از روســتاهای آســیب دیــده یــا در حریم
رودخانههــا بنا شــده بــود یا بر اثــر رانش
زمیــن قابلیــت پایدارســازی نــدارد کــه
بــا کمــک پژوهشــکده ســوانح طبیعــی
بــه طــور ضربتــی درحــال بررســی ایــن

وضعیت هســتیم و تا آخر هفته تکلیف
همــه روســتاها و مناطــق شــهری در این
خصوص مشخص میشود .بررسیهای
اولیه نشان میدهد ،احتماالً  65روستا یا
نیاز به جابه جایی یا پایدارســازی خواهد
داشــت.وی میافزایــد :در خصــوص
شــهرها نیز وزارت نیرو و راه و شهرسازی
مشــغول تعییــن حریــم جدیــد بــرای
رودخانهها هســتند که بــا افزایش حریم
رودخانهها احتماالً بســیاری از واحدهای
تخریبــی شــهری ماننــد برخــی نقــاط
خرم آبــاد ،پلدختر و معموالن در حریم
قــرار میگیــرد و دیگــر نمیتواننــد برای
ســاخت و ســاز مجوز دریافت کنند و آنها
نیز باید جابه جا شــوند .در همین راستا،
مشــغول رایزنی با ســازمان ملی زمین و
مسکن هستیم تا برای آنها زمین دولتی
بگیریــم؛ اگــر زمیــن هــم موجود نباشــد
زمین از بخش خصوصی خریداری کرده
و برای ساخت و ساز در اختیار مردمی که
واحدهایشــان داخل حریم مــیرود قرار
میدهیم.
مدیــرکل بازســازی بنیاد مســکن انقالب
اســامی تأکیــد میکنــد :انتظــار مــیرود
 500واحد مســکونی شــهر پلدختر و 400
واحد مسکونی شــهر معموالن مشمول
ایــن جابهجایــی شــود.وی در خصــوص
بازسازی واحدهای مسکونی شهر آق قال
نیــز میگوید :قطعــاً در این شــهر صدها
واحد مسکونی جابه جا خواهد شد ،اما از
آنجا که هنوز سیالب بهطور کامل فروکش
نکرده نمیتوان آمار دقیقی اعالم کرد.
جودی خاطرنشــان میکند :کار بازسازی
واحدهای مســکونی تخریبی از ســیل در
استانهایی مانند مازندران و برخی نقاط
گلســتان که مشــکالت اینچنینــی ندارند
آغاز شــده و در لرستان نیز با نهایی شدن
مطالعــات در ایــن هفتــه کلیــد خواهــد
خورد.

رهاسازی آب سدها در زمستان  97منطقی نبود

مدیریت رهاســازی آب ســدها در زمان مناسب و همکاری مردم
گــزارش موجب شــد تلفات و خســارات ســیالب بهاره خوزســتان کاهش
خــبـــری یابد .به گفته غالمرضا شــریعتی ،استاندار خوزستان با رهاسازی
زودهنــگام آب ســدهای اســتان در فصول زمســتان و پاییــز  97احتمــال اینکه مردم
بیشتریبیخانمانمیشدند،زیادبود.
بهگزارش ایرنا ،استاندارخوزســتان با اشــاره به اینکه مســئولیت میــزان خروجی آب
ازسدها با وزارت نیروست ،اظهار داشت :هرجا که موارد امنیتی و اجتماعی به وجود
بیاید این شورای تأمین است که در این زمینه مداخله میکند.
وی پیشبینــی قطعی هواشناســی درباره بارندگیها را  5روزه عنــوان کرد و گفت :به
همین دلیل که پیشبینی مشــخصی برای دراز مدت وجود ندارد نمیتوانســتیم در
ایام پاییز و زمستان به کاهش بیش از اندازه ذخایر سدهای استان اقدام کنیم .بهعنوان
مثال رودخانه کرخه ظرفیت عبور  600متر مکعب بر ثانیه را داشت و در حال حاضر
با افزایش خروجی از سد بتدریج روستاهای در مجاور این رودخانه به زیر آب رفتند.
این درحالی است که سطح آب کارون در آذرماه باال بود و خروجی ازسدها نیز انجام
میشد بنابراین خروجی زودهنگام پیش از این باعث بروز سیالب میشد.
شــریعتی تصریح کرد :بههمین منظور از تحمیل ســیالب پیش از موعد به مردم و
بیخانمــان کردن آنها جلوگیری کردیم اما بعد از اینکــه با افزایش ظرفیت مخازن
مواجه شدیم طی4هفته اخیر خروجی سدها بتدریج افزایش یافت.
نماینده عالی دولت در اســتان تأکید کرد :اولویت ما ابتدا حفظ جان مردم و ســپس
حفظ شهرها بود که در این بین متأسفانه برخی روستاهای در حریم رودخانهها دچار
سیالبشدند.
شریعتی با اشاره به اینکه از سوی وزارت نفت هیچ ممانعتی برای ورود آب به مخزن
نفتی شماره 5در هورالعظیم انجام نشد ،گفت :با توجه به دبی آب مخازن یک تا5به
میزان مختلفی آبگیری شدهاند و عالوه بر این نیز بخش عراقی هورالعظیم بیشتر از
بخش ایرانی آبگیری شده است.
وی دلیل اینکه چرا بخش عراقی این تاالب بیشتر ازبخش ایرانی آبگیری شده ،گفت:
این موضوع بهدلیل این است که شیب تاالب به سمت عراق است و این کشور دو سوم
این تاالب را در اختیار دارد.
نماینده عالی دولت در اســتان همچنین به وجود  2دریاچه عمیق در بخش عراقی
تاالب هورالعظیم اشاره کرد و یادآور شد :بهدلیل اینکه آب بتدریج وارد مخازن نفتی
ایران درهورالعظیم شــده وجود شــیب این تاالب به ســمت عراق است .برای اینکه
بتوانیم دبی آب در هورالعظیم را افزایش دهیم ،دایک مرزی در چند نقطه شکافته
شد و آب با دبی بیشتری در بخش عراقی جریان پیدا کرد.
ویدرپاسخبهاینسؤالکهآیابرایانتقالآببهسمتبخشعراقیهورمحدودیتی
وجود داشته ،گفت :برای این اقدام نیز ممانعتی نداشتیم .در حال حاضر عمق آب
در بستر مخزن نفتی شماره  5نسبت به دیگر مخازن کمتر است .برای عمق بخشی
بیشــتر در محدوده این مخزن کانال ســلمان در حال الیروبی است که طی  3یا  4روز
آینده این مخزن نیز با آبگیری بیشتری مواجه خواهد شد .بهگفته شریعتی در حال
حاضر دبی کانال سلمان  30مترمکعب است که بعد از الیروبی این میزان به  80تا
 100مترمکعب افزایش پیدا میکند وعالوه بر سرعت بیشتر در آبگیری مخزن شماره
 ،5کانون ریزگردها درمجاورت تاالب هورالعظیم نیز آبگیری میشود.

