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استاندار و سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران از نوروز پرباران تهران گفتند:

سیل چگونه از سر تهران گذشت
جامعه

یوسف حیدری
خبرنگار

عصــر  5فروردیــن مــاه از خاطــر مــردم تهــران
پــاک نخواهــد شــد .بــارش شــدید بــاران و
جاری شــدن ســیالب در بخشهایی از تهران
و انتشــار اخبــاری از ســیالبهای مرگبــار در
اســتان فــارس و لرســتان نگرانیهــا را بیشــتر
کــرد .بســیاری بــا یادآوری ســیل مرگبــار مرداد
مــاه ســال  66در منطقــه تجریــش تهــران کــه
بیــش از  300کشــته برجــای گذاشــت خــود
را بــرای ســیالب دیگــری آمــاده میکردنــد.
امــا بــا وجــود بــارش شــدید بــاران کــه چنــد
روز ادامــه داشــت ایــن بــار همــه مســئوالن
پــای کار بودنــد و مدیریــت بحــران تهــران
توانســت ســیالب را مهــار و آن را از طریــق
کانالهــا و رودخانههــای داخــل شــهر بــه
بیــرون هدایــت کنــد .جلســات متعــدد ســتاد
بحــران بــا حضــور اســتاندار و دیگــر مســئوالن
کــه گاهــی تــا نیمههــای شــب نیــز ادامــه
داشــت و تمهیداتــی کــه از  25اســفندماه
ســال گذشــته آغــاز شــده بــود باعــث شــد تــا
حادثــه تلــخ دروازه قــرآن شــیراز در تهــران
اتفاق نیفتد .جلســه شــبانه  5فروردین ســتاد
بحــران بــا حضــور همــه مســئوالن و تعــدادی
از نماینــدگان مــردم تهــران در مجلــس و
نگران ـیای کــه در چهــره برخــی از آنهــا مــوج
م ـیزد شــب پرحاشــیهای را رقــم زد .انتشــار
اخبــاری مبنــی بــر طغیــان رودخانــه کــن و
همچنیــن پــر شــدن ســد کــرج و ســرریز شــدن
آن و بــاال آمــدن آب در ســد لتیــان و انتشــار
تصاویــری از کانالهــا و مســیلهای تهــران که
نشــان مـیداد حجــم آبهــای خروشــان هــر
لحظــه بیشــتر میشــود نگرانیهــای پایتخت
نشــینها را بیشــتر کــرد 20 .دقیقــه بــارش
شــدید بــاران در شــمال تهــران میتوانســت
موجــب ســیل در مرکــز شــود و ایــن خطــر
در رود درههــا ماننــد دربنــد ،کــن ،فرحــزاد و
گالبــدره بیشــتر حــس میشــد.
آمــاده بــاش بــه همــه فرمانــداران و مســئوالن
ســتاد بحــران اســتان تهــران و برگــزاری
جلســات فوقالعــاده و حضــور اســتاندار
در برخــی از رود درههــا و تعطیلــی مراکــز
تفریحــی و تجــاری و ممنوعیــت توقــف
خودروهــا در اطــراف مســیلها و رودخانههــا
باعــث شــد تــا ســیالبهای  5و  6فروردیــن
مــاه مهــار شــود .شــهرداری پایتخــت و
اســتانداری در کنــار هــم و بــا اســتفاده از همــه
تــوان تــاش کردنــد تــا اتفــاق تلخــی در تهران
رقــم نخــورد.
ســیالب تهــران در بخــش شــمیرانات
و رودبــار قصــران بــا تخریــب جادههــا
و خســارتهای مــادی همــراه شــد امــا
خوشــبختانه بــه منــازل مســکونی آســیب
زیــادی وارد نکــرد .انوشــیروان محســنی
بندپــی اســتاندار تهــران بعــد از خــارج شــدن

توگویــی
از وضعیــت فوقالعــاده در گف 
از آن روزهــا و تالشهایــی کــه بــر اســاس
پیشبینیهــا انجــام شــد تــا تهــران بــا
بحــران ســیالب مواجــه نشــود ،گفــت .وی بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــران جــزو چهــار کشــور اول
بالخیــز در آســیا و بیســت و پنجمیــن کشــور
در دنیــا اســت کــه بایــد از روشهــای علمــی
و تخصصــی بــرای مقابلــه بــا آســیبها
اســتفاده کــرد ،گفــت :ســیل ســال ۱۳۶۶
در اســتان تهــران  ۳۳۰کشــته داشــت امــا
در ســیل امســال اقدامهــای پیشــگیرانه،
تقویتکننــده و مهارتــی انجــام شــد کــه
خوشــبختانه ســبب شــد خســارت چندانــی
نداشــته باشــیم .اســتاندار تهــران بــا بیــان
اینکــه  ۵۳۰کیلومتــر مســیل ،کانــال و رود
دره در اســتان تهــران داریــم ،بیــان کــرد:
عــدم الیروبــی و عــدم بــاز بــودن مســیر آب و
همچنیــن ســاخت و ســاز در مســیر رودخانه
ســبب بــروز ســیل میشــود .یکــی از نقــاط

عمــل شــدند ،ادامــه داد 20 :اســفند مــاه
بــر اســاس گزارشهایــی مبنــی بــر وقــوع
بارندگیهــای شــدید در اوایــل ســال جدیــد
طــی نام ـهای بــه شــهرداری تهــران از آنهــا
خواســتیم بــه شــکل جــدی وارد عمــل
شــوند .از  25اســفند مــاه کار بــه شــکل
جــدی آغــاز شــد و  530کیلومتــر کانــال آب
و مســیلها و رودخانههــای تهــران در یــک
هفتــه الیروبــی شــدند .بــا توجه بــه تجربهای
کــه از ســیل ســال  66و بســته شــدن دهانــه
پلهــا داشــتیم پــس از الیروبــی رودخانههــا
و مســیلها در ورودی هــر رودخانــه و مســیل
یــک دســتگاه جرثقیــل قــرار دادیــم تــا اگــر
دهانــه پلهــا بــر اثــر ریــزش ســنگ مســدود
شــد بالفاصلــه بــا جابهجایــی ســنگها
مســیر را بــاز کننــد .در همــه ایــن لحظــات بــا
دیگــر مراکــز در تمــاس بودیــم و لحظــه بــه
لحظــه وضعیــت را بررســی میکردیــم.
شــرکت آب منطقــهای مــا نیــز بهصــورت

دستور جهانگیری برای بررسی مشکالت تهران

«اســحاق جهانگیــری» معــاون اول رئیــس جمهــوری از وزیــر راه و
شهرســازی خواســت بررســی مشــکالت کالنشــهر تهــران و شــهرهای
پیرامون آن در دســتور کار دبیرخانه «شــورای ســاماندهی مرکز سیاســی
و اداری کشــور و تمرکززدایــی از تهــران» کــه در آن وزارتخانــه مســتقر
اســت ،قــرار گیــرد.
آســیبپذیر در تهــران ،وجــود رود درههــای
کــن ،فرحــزاد ،دربنــد و گالبــدره در شــمال
پایتخــت اســت کــه بــر اســاس بررس ـیهای
تخصصــی و کارشناســی صورت گرفتــه۳۵ ،
نقطــه آســیب در تهــران شناســایی شــده کــه
در نظــر داریــم تــا با کمــک شــهرداری تهران
نســبت بــه رســیدگی بــه وضعیت ایــن نقاط
اقــدام کنیــم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه 25
اســفند مــاه  10هزار نفر از پرســنل شــهرداری
تهــران در کنــار نیروهــای اســتانداری بــرای
پیشــگیری از وقــوع ســیالب در تهــران وارد

لحظــهای حجــم ورودی و خروجــی آب
سـدها را بررســی میکــرد و بــا  1200دوربیــن
ســطح شــهر نیــز همــه مســیلها را در ســتاد
بحــران مانیتــور میکردیــم.
محســنی بندپــی ادامــه داد :در  ۵فروردیــن
حجــم آب ســد کرج  ۸۰میلیــون مترمکعب،
حجــم ســدهای لتیــان و طالقــان نصــف
و ظرفیــت ســد ماملــو خالــی بــود کــه بــا
پیشبینــی انجــام شــده اکنــون ظرفیــت ســد
کــرج بــه  ۱۱۵میلیــون مترمکعــب ،لتیــان
 ۵۵میلیــون مترمکعــب و طالقــان بــه ۱۸۰

میلیــون مترمکعــب رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آســیبپذیری تهــران در
رود درههــا از جملــه دربنــد ،کــن ،فرحــزاد و
غیــره اســت ،عنــوان کــرد :بــاران  ۲۰دقیقـهای
ســبب بــروز ســیل در مرکــز تهــران میشــود.
در همیــن زمینــه راه نجــات سوســنگرد
هشــدارهای زودرس بــوده ولــی در تهــران
چنیــن فرصتــی نداریــم از ایـنرو بایــد عوامــل
حفاظتــی تقویــت شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در صــورت بــارش رگبار
در عــرض  ۱۰دقیقــه بهصــورت مــداوم در
باالدســت تهــران ،شــاهد ســیالب در منطقــه
خواهیــم بــود ،عنــوان داشــت :آبخیــزداری
یــک علــم اســت و علــم نیــز در هــر حــوزه و
زمینــهای ،راهــکار مشــخصی را پیشبینــی
کــرده اســت و بایــد بــرای تقویــت آبخیــزداری
در باالدســت رودخانههــا اقــدام کنیــم.
منصــور درجاتــی ،سرپرســت اداره کل
مدیریــت بحــران اســتانداری تهــران نیــز

ســیالبها را از مناطــق باالدســت بــه پاییــن
دســت منتقــل میکردنــد از نقــاط حادثــه
خیــزی بــود کــه بایــد تحــت کنتــرل قــرار
میگرفــت .دســتورات از ســوی اســتاندار
صــادر میشــد و مــا نیــز بــا توجــه بــه
مســئولیت مدیریــت بحــران دائمــاً بــا تلفن
و بیســیم و مانیتورینــگ ایــن مناطــق را
زیــر نظــر داشــتیم .بــارش بــاران هــر لحظــه
بیشــتر میشــد و بایــد ســرعت کار را بــاال
میبردیــم .اگــر حجــم بــارش و دبــی ورود
آب بــه ســدها بیشــتر میشــد ممکــن بــود از
کنتــرل مــا خــارج شــود.
وی ادامــه داد :بارانهــا دو دســته هســتند.
لــوکال (منطق ـهای) کــه معمــوالً ابــر در یــک
منطقــهای تشــکیل شــده و بــارش را در پــی
دارد و دیگــری ســامانه اســت کــه معمــوالً از
مناطــق شــمالی و غربــی وارد کشــور شــده و
بعــد از رســیدن بــه ارتفاعــات بــارش آغــاز
میشــود .معمــوالً ایــن نــوع بارشهــا

توگــو بــا «ایــران عصــر» بــا اشــاره
در گف 
بــه اینکــه از ابتــدای ســالجاری بــرای
کنتــرل بحــران ســیالب در اســتان تهــران
شــورای مدیریــت بحــران در  16شهرســتان
بــا تشــکیل جلســه و هماهنگیهــای الزم
بــرای کنتــرل ســیالب در آمــاده بــاش کامــل
بودنــد ،گفــت :تشــکیل  4جلســه ســتاد
مدیریــت بحــران اســتان تهــران در کشــور
بیســابقه اســت و در ایــن جلســات بــه
همــه مدیــران رده بــاال و رده میانــی اســتان
فراخــوان دادیــم .بــرای مــا مشــخص بــود
کــه چــه نقاطــی حادثــه خیــز اســت و بــه
همیــن دلیــل الیروبــی مســیلهای فصلــی
و آبرفتــی در دســتور کار قــرار گرفــت و اگــر
ایــن کار انجــام نمیشــد میــزان خســارتها
بســیار بیشــتر بــود .نگرانــی مــا در مناطــق
باالدســت و ارتفاعــات و نقاطــی کــه رود
بــا جــاده ،مــردم و خانههــای آنهــا تالقــی
داشــت بــود .مناطقــی ماننــد اوشــان و
فشــم ،میگــون ،لواســان ،کــن و امامــزاده
داود و بــه تبــع آن مســیلها و رودهایــی کــه

قابــل پیشبینــی هســتند امــا در فصــل
بهــار بــا تغییــرات ناگهانــی آب و هــوا مواجــه
میشــویم کــه فقــط میتــوان آن را تخمیــن
زد و معمــوالً قابــل پیشبینــی نیســتند .اینکه
مــا اتوبــان امــام علــی(ع) و جــاده امامــزاده
داود را بســتیم تنهــا بــه خاطــر پیشــگیری از
بــه خطــر افتــادن جــان مــردم بــود .متأســفانه
در ایــن میــان برخــی از کانالهــا در فضــای
مجــازی بــا انتشــار اخبــار کــذب باعــث
وحشــت مــردم تهــران میشــدند کــه یکــی
از آنهــا خبــر جعلــی پیشبینــی طوفــان بــا
ســرعت  60مایــل در تهــران بــود کــه وحشــت
زیــادی بیــن مــردم تهــران ایجــاد کــرد .مــا در
کنــار امدادرســانی و پیشــگیری بایــد نســبت
بــه ایــن اخبــار جعلــی هــم واکنــش نشــان
میدادیــم و بــا حضــور در صــدا وســیما یــا
خبرگزاریهــا بــه مــردم آرامــش میدادیــم.
خوشــبختانه بــا همــکاری همــه دســتگاهها
توانســتیم ایــن بحــران را پشــت ســر بگذاریــم
امــا بایــد آمادگیمــان را همیشــه بخصــوص
در فصــل بهــار حفــظ کنیــم.

