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سیل ریزگردها را از خوزستان دور می کند

تعویق اعزام مشموالن مناطق سیلزده به
معنایکسرخدمتنیست

هورالعظیم زیر آب رفت
زهرا کشوری
خبرنگار

شانا

سیل« ،هورالعظیم» را پر آب کرد ،هم از
ســمت ایران و هم از سمت عراق .حال
این ســؤال پیش میآید که آیا این سیل
میتواند خوزســتانیها را از ریزگردهای
تولیــدی در کانونهــای داخلــی نجــات
بدهد؟ کارشناســان منابع آب استان در
توگو با «ایران» این مسأله را بهطور
گف 
کامــل تأییــد نمیکننــد امــا میگوینــد
بیشــک هجوم ریزگردها به این اســتان
در دو تابســتان پیــش رو کمرنگتــر از
سالهای گذشــته خواهد بود« .مسعود
حکمــی» مشــاور مدیرعامــل ســازمان
آب و بــرق خوزســتان در توســعه و
بهرهبــرداری از ســدها میگویــد« :در
زمین گیر شدن ریزگردها تنها آب مهم
نیســت ،بایــد منتظــر پوشــش گیاهــی
بود ».به گفته او نقشههای هوایی نشان
میدهد که دایک(حوضچه)های یک و
دو سبز است.
بخشــی از دایک سه هم سبز شده است
امــا هنوز ســبزی بــه دایک چهــار و پنج
نرسیده است .دایک چهار و پنج همان
منطقهای اســت که تأسیســات نفتی در
آن قــرار دارنــد .ایــن دایکهــا در اواخر
دهه  80به دلیل ایجاد تأسیســات نفتی
خشــک شــد .اتفاقی که به ایجــاد کانون
جدید ریزگرد در منطقه منجر شد .حاال
به گفته حکمی ،سیل ،دایک(حوضچه)
چهار هورالعظیم را هم ســیرآب کرده،
در حال پر کردن دایک پنجم است و در
نهایت به سمت عراق میرود».
ایــن اتفــاق بعــد از ایجــاد انفجــار و بــاز
کــردن هور بــه وقوع پیوســت .ماجــرا از
آن جا شــروع شــد که زمانی که ســیالب
بــه سوســنگرد رســید ،کاربرانــی در
فضــای مجــازی مدعی شــدند کــه تنها
در صــورت رهــا شــدن آب هورالعظیم
میتــوان سوســنگرد را از خطــر ســیل
نجــات داد .امــا آنهــا مدعــی بودنــد

وزارت نیرو برای نجات تأسیسات نفتی
حاضــر بــه رهاســازی آب نیســت .ایــن
هشــتگ به گفتــه کارشناســان مســتقل
آب در خوزســتان ،باعــث واکنــش
هیجانی مســئوالن بــه رها کــردن آب از
دایکهــای چهــار و پنــج هورالعظیــم
شــد .این در حالی اســت که سوســنگرد
در بــاالی تأسیســات نفتــی قــرار دارد و
بهطــور طبیعــی ســیل پیش از رســیدن
به تأسیســات نفتی ،سوســنگرد را درگیر
میکــرد .با این وجود در نهایت آب هور
رها شد.
عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت
محیط زیســت کشــور هم با تأیید پر آب
شدن هورالعظیم میگوید« :دایکهای
مرزی شکســته شــده و آب هورالعظیم
بــه دجله وصل شــده اســت ».از ســوی
دیگر سوســنگرد هم با سیل بند از سیل
نجات یافت .حاال کارشناســان مســتقل
میگوینــد« :رهــا شــدن ســیل در ایــن
منطقه ،تنها میتواند به نفع تأسیسات
نفتی باشد اما به نفع هور نیست ».البته
به گفته عیســی کالنتری در حال حاضر
تأسیســات وزارت نفــت همچنــان در
میان آب محصور است.
ëëورود آب به شط العرب
هورالعظیم شکل کاسه لبهداری را دارد
که کج و به ســمت عراق اســت .نوک لبه
آن جایی بین دو دایک(حوضچه) مرزی
ایرانوعراقاست.حمیدرضاخدابخشی
کارشــناس حــوزه آب در گفــت و گــو بــا
«ایران» می گوید « :انفجار دایکمرزی
به خصوص در مخزن چهار و پنج امکان
تخلیه آب وارد شده به هورالعظیم (که
بسیار ارزشمند است) را به سمت عراق
زیاد میکند .چون از وضعیت ســال آبی
آتی هم اطالعی در دست نیست ممکن
اســت دوبــاره مخازن چهــار وپنج خالی
بمانند».
همچنیــن آنها تأکیــد میکنند بــا توجه
بــه شــعاع و شــیب هیدرولیکــی زمین،
رهــا شــدن آب هورالعظیــم ،تأثیری بر

 ëëعیسیکالنتری«:دایکهایمرزیشکستهشدهوآبهورالعظیمبهدجلهوصلشدهاست».ازسویدیگر
سوسنگردهمباسیلبندازسیلنجاتیافت.
نیم نگاه ëëحکمی می گوید :هورالعظیم  50ســال پیش هم چنین ســیالبی را تجربه کرده بــود .او تخریب جادهها را
یکی از راههای خروج آب از شهرهای دشت آزادگان ،چون رفیع ،هویزه ،حمیدیه و ...میداند و میگوید« :این شهرها در دشت
هستندوآبدرآنتجمعمیکندبنابراینبایدباایجادشیبهیدرولیکیمصنوعی،آبراازشهرخارجکرد».
ëëحکمی « :ما در کنترل سیالب ،با توجه به میزان آورد آب ،نمیتوانستیم خیلی مانور بدهیم .بیش از 27میلیارد متر مکعب
آبوارد استانشده اما مخازن سدها 22میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد بنابراین باید مابقی سیل به صورتیهدایتشودکه
کمترینخسارتراداشتهباشد.
خروجــی از کرخه و کمکردن اثر ســیالب
بر سوســنگرد نــدارد ،کاری فنی نیســت
و بایــد در انجــام آن بازنگــری شــود .در
نهایت این کارشناســان باز شــدن دایک
چهار و پنج به سمت عراق را کاری فنی
نمیداننــد .وی در ادامــه می افزاید « :با
بازکردن دایکها در هور ،سطح آب زیاد
شــده اما همچنان عمق آب کم اســت.
ایــن شــرایط میتواند بــه تبخیر بیشــتر
آب در تابستان منجر شود ».خدابخشی
معتقــد اســت با توجــه بــه محدودیتی
کــه ســدها در دو ســوی هورالعظیــم بــه
وجــود آوردهانــد ،بایــد ایــن مقــدار آب
در هورالعظیــم بمانــد .هورالعظیــم از
یــک ســو بــا ســدهایی کــه روی دجلــه و

فــرات درکشــورهایی چــون ترکیه بســته
شــده(طرح کاپ) ،محــدود اســت و از
سوی ایران هم با سد کرخه .کارشناسان
منابــع آب اعتقاد دارند کــه باید تراز آب
را در هورالعظیــم نگهداشــت .آنها این
نگهداشــت را راهــی بــرای جلوگیــری از
ایجاد ریزگردها میدانند.
ëëتبخیردومترمکعبآبدرهورالعظیم
«مســعود حکمــی» مشــاور مدیرعامل
ســازمان آب و برق خوزستان در توسعه
و بهرهبــرداری از ســدها هــم میگویــد:
«هورالعظیــم پتانســیل تبخیــر دو متــر
مکعــب آب را در ســطح دارد ».همیــن
مســأله هم کارشناســی چون او را به این
نتیجه میرســاند تا درباره میزان کاهش

ریزگردهــا در خوزســتان بگوینــد بایــد
منتظر سبز شدن گیاهان در هورالعظیم
شــد و نباید تنها به میزان رشد آب اکتفا
کرد .وضعیت دایکهای دو تا سه ایران
بــه لحــاظ پوشــش گیاهی ،ســبز اســت.
بــه گفتــه کارشناســان انــدازه نیزارها در
تابســتانهای آتــی نشــان مــی دهــد که
چقــدر ریزگــرد در هورالعظیــم زمینگیر
میشود.
عکسهای ماهوارهای دایکهای سمت
عراق هــم از ســبزی هورالعظیم بعد از
آتش ســوزی ســال گذشــته در این کشور
همســایه غربی خبر میدهد البته رشــد
نیزارهــا در آنجــا بســیار کمتــر از دایــک
یــک و دو در ایران اســت .او درباره ایجاد

انفجــار در هــور العظیم برای بــاز کردن
مسیرها هم میگوید« :بازگشایی با توجه
به ســرعت و حدت ســیل انجام گرفت.
بعضــی مواقع از ســیل جــا میماندیم.
دسترسیها نامناسب بود .امکان ارسال
ماشــین آالت از نقطــهای بــه نقطــهای
دیگــر نبــود .بنابراین چنیــن تصمیمی
گرفتــه شــد ».حکمی ایجــاد انفجــار در
سدســازیها ،نیروگاههــا و در بــاز کــردن
مســیر ســیلها را یــک روش میدانــد و
میگویــد« :ایــن تصمیمگیری خــارج از
روال نبود».
دیدگاه او مخالفانی در میان کارشناسان
آب دارد امــا حکمــی انفجــار را هم یک
ابــزار مثل بیل و لودر میداند .به گفته او
این میزان آب بعد از  10سال خشکسالی
وارد هور شــده است 10 .سال کافی بود تا
خاک در منطقه پودر شــود و کانونهای
ریزگــرد داخلی بــه ریزگردهای عربی که
از ســوی عربســتان و عراق وارد میشد،
اضافــه شــود .البتــه بــه گفتــه حکمــی
هورالعظیــم  50ســال پیــش هم چنین
ســیالبی را تجربه کــرده بــود .او تخریب
جادههــا را یکــی از راههای خــروج آب از
شــهرهای دشــت آزادگان ،چــون رفیع،
هویزه ،حمیدیــه و ...میداند و میگوید:
«این شــهرها در دشت هســتند و آب در
آن تجمــع میکند بنابراین باید با ایجاد
شــیب هیدرولیکــی مصنوعــی ،آب را از
شهر خارج کرد».
خدابخشی معتقد است که باید راه حل
فنــی دیگــری غیــر انفجارها هــم در این
موقعیــت روی میــز تصمیم گیریهای
کارشناســانه باشــد .اما حکمی میگوید:
«ما در کنترل ســیالب ،با توجه به میزان
آورد آب ،نمیتوانســتیم خیلــی مانــور
بدهیم .بیش از  27میلیارد متر مکعب
آب وارد اســتان شــده اما مخازن ســدها
 22میلیــارد متــر مکعب ظرفیــت دارد
بنابرایــن بایــد مابقی ســیل بــه صورتی
هدایــت شــود کــه کمتریــن خســارت را
داشته باشد».

رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
درباره دغدغه و ابهامات برخی از مشــموالن ساکن مناطق
اخبـــار ســیلزده در استانهای لرســتان و خوزستان گفت :ستاد کل
نیروهای مسلح با توجه به وضعیت مناطق سیل زده اعالم کرد که مشموالن در
کدام منطقه از اســتانهای گلستان و لرستان اعزام به خدمتشان تعویق افتاده و
یا میتواند از مرخصی اضطراری اســتفاده کنند که توضیحات ارائه شــده در این
خصوص موجود اســت .به گزارش ایســنا سردار موســی کمالی با تأکید بر این که
تســهیالت ارائه شده مربوط به ســربازان و مشموالن مناطق سیل زده است و کل
اســتان را شامل نمیشود گفت :بنابراین آن دسته از مشموالنی که در استانهای
سیل زده بودند و شهر محل سکونتشان درگیر سیل نبوده مشمول این تسهیالت
نیستند .کمالی درباره ابهام دیگر برخی از ساکنان مناطق سیل زده مبنی بر این که
تغییر دو ماهه در اعزام سربازی به منزله کسر خدمت است؟ گفت :چنین چیزی
به هیچ عنوان تأیید نشــده و کســر خدمت نیز به ســاکنان مناطق سیل زده تأیید
نشده بلکه تنها اعزام به خدمتشان به تعویق افتاده است .بنابراین مدت سربازی
این افراد نیز تابع قوانین کلی است و تغییری در آن ایجاد نشده است.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان:

وام ازدواج به کودک همسران تعلق نمی گیرد

معــاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان گفت :وام ازدواج به کودک همســران
تعلــق نمی گیرد و والدین به بهانه وام ازدواج کودکانشــان را وادار به ازدواج نکنند.
به گزارش ایرنا ،محمدمهدی تندگویان در نشست بررسی دستاوردها ،چالش ها و
چشم انداز آینده جوانان که در ساختمان این وزارتخانه با حضور خبرنگاران برگزار
شد ،افزود :تا پایان امسال برای تعداد یک میلیون نفر وام ازدواج 15میلیون تومانی
پرداخت خواهد شد .وی گفت :در حوزه جوانان این وزارتخانه امید و انگیزه در حال
شــکل گیری اســت به نحوی که در شهرها و روستاهای کشــور این تحول به خوبی از
ســوی جوانان فعال و مســتعد مشهود اســت .از این رو دولت و اســتانداری ها باید
برنقش تعیین کننده جوانان در همه عرصه های تولیدی و مدیریتی بیشــتر توجه
کنند.تندگویان اظهارداشت :در حال حاضر در 31استان کشور بالغ بر دو هزار و273
سمن (سازمان مردم نهاد) فعالیت های فرهنگی  -اجتماعی و در زمینه اشتغال
آفرینی با حضور جوانان پرشــور اداره می شود و از این رو در اداره کل مشارکت های
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان برنامه و طرح های خوبی در عرصه های مختلف
با راه اندازی سامانه تخصصی جهت جذب نیروهای فعال تدارک دیده شده است.
وی گفت :هم اکنون ســرانه هر جوان در این ســمن ها از ســوی دولت مبلغ دو هزار
تومان است که در بودجه سال آینده امکان دارد این مبلغ دو برابر شود. .

افزایش  ۱۵درصدی نرخ طرح ترافیک در سالجاری

اجــرای طــرح ترافیــک  ۹۸در حالــی از  ۱۷فروردینمــاه در تهران آغاز شــده که بر
اساس تغییرات جدید ،بهای عوارض طرح برای ساکنان محدوده  ۵۰درصد کمتر
از بقیه شهروندان تعیین شده و برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر نیز میزان
افزایش قیمت کمتر از  ۸درصد بوده اســت .طرح جدید ترافیک در دومین ســال
اجرا ،تغییر چندانی نســبت به ســال  ۹۷نداشــته و تنها با تصویب شورای اسالمی
شهر تهران نرخ ورود به طرح ترافیک به میزان  ۱۵درصد افزایش یافته است .یکی
از الزامــات ورود بــه محدوده طــرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگــی هوا (زوج یا
فرد سابق) ثبتنام در سامانه «تهران من» است که مالکان خودرو با یکبار ثبت
مشــخصات فردی و خودروی خود در این سامانه میتوانند از طریق شارژ حساب
شهروندیشان نسبت به تردد در این محدودهها اقدام کنند.

