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 30کشور ،خواهان
محصوالت بناب

ایــــران زمین

سال بیست و دوم شماره 6191
یکشنبه  29فروردین 1395

 46هزار تن انــواع محصول به ارزش  2هزار و  206ميليارد و  694ميليون
ريال ســال گذشته از شهرســتان بناب در آذربایجان شرقی به خارج از کشور
صادر شد.
به گزارش ایرنا« ،هادي ســليماني فرد» رئيس اداره اســتاندارد و تحقيقات
صنعتي بناب بیان کرد :اين ميزان صادرات شــامل انواع خشکبار و محصوالت

darsinews@yahoo.com

همچنيــن طي اين مدت يــک ميليون و  221هزار دســتگاه لوازم خانگي
شــامل انواع کولــر آبي ،آبگرمکن گازي و بخاري گازي توليد شــده توســط
واحدهاي صنعتي بناب به خارج از کشور صادر شد .گفتنی است بناب ازجمله
شهرســتانهای فعال آذربایجان شــرقی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی
است که نقش مهمی در اقتصاد این استان ایفا میکند.

کشاورزي ،مواد شوينده ،لوازم خانگي و مواد لبني بود.
ايــن ميزان محصول در قالب  500فقره گواهينامه صادراتي به کشــورهاي
هند ،مجارستان ،پرتغال ،آلباني ،برزيل ،دبي ،افغانستان ،عراق ،ترکيه ،الجزاير،
روماني ،آذربايجان ،اکراين ،روســيه ،فرانسه ،آفريقا ،عربستان ،قطر ،ارمنستان،
چين ،گرجستان ،مالزي ،ترکمنستان ،اتريش ،سوئيس و کانادا صادر شد.

گوناگون

تازهترین آمارها از آسیبها و خسارتهای سیل

وضعيت رودخانههاي غرب و جنوبغربي
درحالي که درپي بارشهاي ســنگين و طغيان بيسابقه
رودها در کشور شاهد وقوع سيل و خرابيهاي قابل توجهي
بوديم ،رودخانه «کارون» در آرامش نسبي قرار دارد ،اما سد
«دز» اوضاع متفاوتي را تجربه کرده است.
به گزارش ايســنا ،کارشناســان معتقدنــد ،در جريان
بارشهاي سنگين و طغيان رودخانههاي «کارون» و «کرخه»
که در  50سال گذشته بيسابقه بوده ،وجود سدهايي چون
«کارون « ،»4 – 3مسجدسليمان» و «گتوند» تاکنون نقش
مهم و اساســي در مهار سيالبها ايفا کرده و مقابل طغيان
رودخانهها ايستادهاند و اجازه ورود بيش از حد آب را به شهر
ندادهاند .براين اساس ،در حوضه آبريز دز نيز سد «دز» با توجه به حجم کم مخزن به تنهايي نتوانست براي مهار سيالبها
کافي باشد و ورود سيالبي با دبي  8هزار مترمکعب را در ثانيه بگيرد و پس از پر شدن مخزن به منظور جلوگيري از سرريز
شدن سد دريچههاي سد باز و آب به پايين دست رها شد .در رودخانه «دز» فقط يک سد احداث شده و مطمئناً اين سد در
حد توان مخزن خود ميتواند مقابل طغيان و سيالبها بايستد و در بارشهاي سنگين ناچاراً بايد براي جلوگيري از سرريز
نشدن سد ،آب ذخيره شده را تخليه کند که اين مسأله باعث خسارتهاي جبران ناپذيري به پايين دست و مردم خواهد شد.
از طرفي ،مسئوالن متولي امور ميگويند :در سيالبهاي اخير دريچههاي تخليه آب سد «گتوند» را باز نکردهاند تا به پايين
دست آسيب وارد نشود و تمام آورد رودخانه «کارون» را ذخيره کرده تا با مديريت ،تنظيم و کنترل سيالب وظيفه خود را
ايفا کنند .پس از وقوع رويدادهاي اخير ،برخي کارشناسان حاميان سدسازي در کشور اين سؤال را مطرح ميکنند که اگر
وجود سلسله سدهايي چون کارون  3و  ،4مسجد سليمان و گتوند در رودخانه کارون نبود چه بر سر مردم خوزستان ميآمد؟
بارش باران در روزهاي اخير ،مناطق غرب و جنوب غربي کشور را مورد هدف قرار داده که اين امر باعث طغيان بيسابقه
رودخانهها و ورود سيالب به داخل شهرها شده و خسارتهاي فراواني در پي داشته است .حاميان سدسازي معتقدند ،نکته
مهم اين است که در کشور ايران با توجه به شرايط آب و هوايي خشکي که دارد وجود چنين سيالب هايي ميتواند تأثيرات
مثبتي نيز داشته باشد ،البته اين امر زماني ميسر ميشود که در مسير برخي از رودخانههاي اصلي ،سدهاي مستحکمي
احداث شده باشد .اين درحالي است که موافقان سدسازي کماکان بر مواضع خود درباره اثرات منفي زيستمحيطي اين
تصميم بزرگ عمراني اصرار دارند.

آرامش رودخانه کارون در پشت سد کارون4

سیل در پل دختر  -لرستان

امدادرسانی به مناطق سیلزده در دزفول

گروه ايــران زمين با وجود
اينكه بارشها در مناطق سيلزده كاهش
يافته ،اما هنوز وضعيت به شرايط عادي
بازنگشته و مســئوالن و امدادگران از
مردم درخواست كردهاند كه از نزديك
شدن به رودخانهها و مسيلها خودداري
كنند .بــر اثر بارندگيهــاي اخير۲۰ ،
استان درگير ســيالب شده كه در اين
حادثــه تاكنون  5نفر در اســتانهاي
ايالم و لرســتان جان خود را از دست
دادهاند .اين شــرايط در حالي است كه
اگر مسئوالن در اســتانهاي سيلزده
بويژه خوزســتان بموقــع عمل نكرده
بودند و هشــدارها و تمهيــدات الزم را
براي آمادگي مردم و امدادگران در نظر
نميگرفتند ،شاهد فاجعهاي بزرگتر در
اين خصوص بوديم.
درخواســت وزیــر کشــور
از سازمان مدیریت بحران
براســاس این گــزارش« ،عبدالرضا
رحمانی فضلی» وزیر کشــور نیز درپی
جاری شدن سیل در غرب و جنوبغرب
کشــور در نامهای به «اسماعیل نجار»
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور،
خواستارانجام اقدام های الزم برای ارائه
خدمات به مناطق سیلزده شد .بر اساس
اين گزارش ،مشــكالت ناشي از بارش
باران و وقوع سيالب اخير در استانهاي
مختلف كشور بدين شرح است:
خوزستان
طغيان رودخانه «دز» مصدوميت ۲
چوپان در شهرستان باغملك ،آببردن
پل شــناور نصبشــده روي رودخانه
«دز» ،درگيري ۱۲منطقه شهرســتان
رامهرمز درســيالب ،تخليه  ۴روستاي
شهرستان شوش ،باال بودن حجم ذخيره
آب سد«دز» كه طي  ۵۰سال اخيركم
ســابقه و كم نظير بوده ،امدادرساني به
 ۵۵۹خانوار گرفتار در سيالب شهرهاي
مختلف ،مسدود شــدن جاده ارتباطي
شوش -دزفول ،قرار گرفتن  ۴روستاي
اهواز در معرض ســيل ،راهاندازي سيل
بند روي رودخانه «كارون» ،تخليه 13
روستاي شوش ،زير آب رفتن مزارع بر
اثر ســيل در اهواز و تخليه  ۷روستاي
اين شهرســتان ،وارد شدن خسارت به
راههاي روســتايي شهرستان دزفول و
شوشــتر ،مسدود شــدن پل حميديه
در جاده دزفول به شــوش ،قطع برق 8
روستاي شهرستان اهواز ،مسدود شدن
جاده انديمشك و اسكان مسافران ۱۴
اتوبوس در مساجد.
احتمــال طغيان دوبــاره دز و
تعطيلي مدارس برخي روستاهاي
دزفول
در همين حال«غالمرضا نصراهلل پور»
مدير آموزش و پرورش دزفول بهدنبال
افزايــش دبي رودخانــه دز از تعطيلي
مــدارس تعــدادي از روســتاهاي اين
شهرستان در روز گذشته خبر ميدهد
و ميافزايد :مدارس روســتاهاي «زاويه
مشعلي»« ،خرســون»« ،حمودي» و
«مرادي» و نيز روستاهاي «بهروزي» و
«پيروزي» در اطراف پل «حميد آباد»
در مسير جاده دزفول  -شوش همچنين
مدارس روســتاهاي «بنه عاتي»« ،بنه
علوان» و «اميرالمؤمنين» ديروز تعطيل
شد.
لرستان
جان ســپردن چوپــان پلدختري
براثر صاعقه ،مفقود شــدن پسربچه ۵
ساله ،انسداد خط آهن سراسري و لغو
حركت همه قطارهــاي محور جنوب،
مسدود شدن جاده پلدختر  -خرمآباد،
ريزش كوه در آزادراه خرمآباد  -پل زال،
خســارت  ۳۰۰ميليون ريالي به شبكه
فشار متوســط و تيرهاي برق پلدختر،
زير آب رفتن خط اصلي انتقال آب شهر
پلدختر براثر طغيان رودخانه «كشكان»،
قطع و فشــار پايين آبلولهكشي شهر
پلدختر ،امدادرساني هاللاحمر لرستان
به يك هزار و  ۵۰۰حادثهديده سيالب،
خسارت  ۷۰ميليارد توماني سيالب به
بخشهاي مختلف دلفان ،انســداد راه
ارتباطي  ۸۰روستاي لرستان ،خسارت
 ۵ميليارد توماني به تأسيسات آبرساني

ادامه امدادرساني به سيلزدگان ۲۰استان

روستايي پلدختر ،قطع آب آشاميدني
 ۱۵روســتا ،خسارت به تأسيسات برق
 4شهرستان لرســتان ،آسيبديدگي
تجهيــزات صــدا و ســيما ،جادههاي
دسترسي ،ابنيه ،پل و زيرساخت بيشتر
مناطق عشايري ،از بين رفتن ۵۵۰رأس
دام در مناطق عشــايري ،خســارت به
مجتمعهاي پرورش ماهي ،وارد شدن
خســارت به شــبكه داخلي معابر ۷۰
روستاي لرســتان ،آبگرفتگي  3هزار و
 ۵۰۰واحد مسكوني شهري و روستايي،
تخريب  ۱۰۰دهنه پل بزرگ و كوچك
و خســارت جدي بــه ۳۰كيلومتر از
راههاي اصلي و  ۲۵۰كيلومتر از راههاي
روستايي استان.
ايالم
در اســتان ايالم كشته شدن  4نفر
بر اثر سيل و صاعقه ۳۶ ،ميليارد تومان
خســارت به دهلران ،مسدود شدن راه
كمربندي این شهرستان ،مصدوميت ۹
نفر بر اثر وقوع سيل ،تخريب  3دستگاه
پل و خســارت به  ۵۰پــل دیگر ،قطع
شدن آب شرب مناطق شهري دهلران،
از بين رفتن  100كلوني زنبورعسل در
ت به مزارع كشاورزي
دره شهر ،خســار 
آبدانان ،ريزش كوه در مناطق مختلف
استان ايالم ،خسارت  ۱۵ميليارد ريالي
ســيل به كشــاورزي دهلران ،گلآلود
شــدن آب شهر لومار و آبرساني توسط
تانكرهاي سيار به مردم و قطع شبكه آب
شرب  ۴۸روستاي ايالم.
همدان
خســارت ســيالبي شــدن بستر
رودخانههاي نهاوند ،آسيب ديدن خط
انتقال آب «گاماســياب» براثر سيل و
رانش زمين ،تخليه اضطراري  ۱۵خانه
روســتايي به دليل وقوع سيل در این
شهرستان ،بارش شديد برف در گردنه
«گاماســياب» و خســارت بــه اراضي
كشاورزي این منطقه.
چهارمحال و بختياري
كندي تردد در جادههاي ارتباطي و
لغزنده بودن آنها ،زمينگير شدن عشاير
بهدليل سيالب ،امدادرساني به  ۲۰۰نفر،
سيالبي شدن برخي رودخانهها در پي
بارش رگباري باران و خسارت قابلتوجه
به بخش كشاورزي.
خراسان رضوي
آبگرفتگــي بيش از  2هــزار واحد
صنفي و مســكوني و سقوط درختان و
داربستهايساختماني.
خراسان شمالي
آبگرفتگي خيابانها و معابر شهرها و
روستاها ،بردن ۲خودرو توسط سيل و
خسارت به  ۱۰واحد مسكوني ،باغها و
مزارع كشاورزي.
فارس
امدادرساني به  ۱۹۸خانوار عشايري
كوچ رو گرفتار در سيالب و تخليه آب
منــازل دچار آبگرفتگي در شــهرها و
روستاها.
كردستان
آبگرفتگيمعابر
كرمانشاه
امدادرساني به۴۴خانوار سيلزده در
كرمانشــاه و قرار گرفتن يك روستاي
اسالمآباد در محاصره سيل.
كهگيلويه و بويراحمد
ت زياد به محصوالت
وارد شدن خسار 
كشاورزي و باغهاي ياسوج در پي بارش
مداوم تگرگ و تلفــات دا م در برخي از
روستاها.
البرز
سيالبي شدن رودخانهها ،لغزندگي
و كندي تــردد در جادهها و آبگرفتگي
معابر.
ي به مردم
تداوم امدادرسان 
در حالــي مســئوالن از خســارت
سيالب به  ۱۳۶شــهر و روستاي ايران
خبــر ميدهند كه «ناصر چرخســاز»
رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت
هاللاحمر گفته اســتانهاي لرستان،
ايالم ،كرمانشــاه ،فارس ،خوزســتان،
چهارمحال و بختياري ،همدان ،اصفهان،
خراسان شــمالي و رضوي ،كردستان و
آذربايجان شــرقي طي بارشهاي اخير

متأثر از ســيل و آبگرفتگــي بودهاند.
در ايالم  4نفر كشــت ه شــدند ،آخرين
كشــته چوپان  ۴۱ســالهاي است كه
صاعقه جانش را گرفت و در لرســتان
هم پسربچه  ۵سالهاي همچنان مفقود
اســت ،معلوم نيســت بايد او را هم به
فهرست قربانيان سيالب اضافه كرد يا
همچنان منتظر اجابت دعاي خانوادهاش
ماند .در اين استان جسد دختر ۲۱ساله
«ميمكــي» نیز ســرانجام پیدا شــد.
«روحاهلل مهــردادي» رئيس جمعيت
هاللاحمر مهران در اینباره ميگويد :با
استفاده از سگهاي زنده ياب جسد اين
دختر ناپديدشده پیدا شد« .علي اصغر
احمدي» دبيركل جمعيت هالل احمر
ايران درحاشــيه جلسه ستاد مديريت
بحران لرســتان درخرم آباد هم با اعالم
اينكه همه امكانات اين جمعيت آماده
كمك به ســيلزدگان است ،گفت :اين
جمعيــت دراين مدت بــراي  2هزار و
 500نفراسكان اضطراري انجام داده و با
استفاده از 170تيم به  317نفر در نقاط
برفگير كشور امدادرساني داشته است.
 ۹۶ساعت بارندگي
اما عمق خســارات ســيالب آنجا
محســوستر ميشــود كه هواشناسي
لرســتان از ثبت  ۹۶ســاعت بارندگي
پياپي در اين استان خبر ميدهد و آن را
بيسابقه ارزيابي ميكند.
«هوشنگ بازوند» استاندار لرستان
از ثبــت  ۱۶۰ميليمتر بارندگي در اين
اســتان خبر میدهد و معتقد است كه
اين رخداد اتفاق نادري در اين اســتان
بوده كه حاال در بهار رقم خورده است.
از مركــز چهارمحــال و بختياري هم
خبر رسيده كه بارش  ۱۰سانتيمتري

برف ثبتشــده و در «گاماسياب» نيز
دانههاي برف تردد را كند كردهاســت،
اوضاع در كوهرنگ هم مشــابه است و
ياسوجيها هم تگرگ را تجربه كردهاند.
اما ايرانگردي بــاران تنها به دامنههاي
زاگرس محدود نشــد ،از البرز و فارس
تا خراســان رضوي و شمالي هم شاهد
باران و آبگرفتگي معابر بودند .بارشهاي
سيلآسا در مشهد كه تا پاسي از شب
ادامه داشــت موجب اختالل در تردد
وســايل نقليه در اين شهر و آبگرفتگي
بيش از2هزار واحد صنفي و مسكوني و
معابر شد .البته سرريز شدن برخي سدها
در استانهاي مختلف ازجمله همدان،
ايالم ،لرستان و خوزستان را شايد بتوان
اميدواركنندهدانست.
خسارات سيالب
بارندگيهاي اخير در اســتانهاي
مختلف اما خسارات ديگري هم به دنبال
داشــت< ،حســن جعفری> مديرعامل
سازمان آتشنشــاني مشهد گفته كه
تغييرات جوي و وزش باد شــديد ۱۰۰
حادثه در اين شهر رقمزده و تمامي ۴۵
ايستگاه آتشنشاني را به حالت آمادهباش
كامل درآورد<.جهانگیر پورحسن> معاون
امداد و نجات جمعيت هاللاحمر استان
كرمانشــاه هم از خســارت سيالب به
روستاييان حرف به ميان آورده و يادآور
ميشود كه  ۴۵خانوار روستاي «ميان
تنگ» اسالمآباد با  ۱۶۵سكنه همچنان
بهصورت كامل در محاصره سيل هستند.
<علی خــدادادی> مديرعامل جمعيت
هاللاحمر خوزستان هم از امدادرساني
به  ۶۲۴خانوار ســيلزده در قالب 2هزار
و  ۸۰۸نفــر در شــهرهاي مختلــف
خوزستان خبر ميدهد .اما در لرستان

انسداد  2راه اصلی ایالم به دلیل آبگرفتگی

خانوارهاي عشــايري كوچ رو خسارت
جدي ديدهاند تا حدي كه «حاجي مراد
بيرانوند» مديركل امور عشاير ميگويد:
تعداد زيادي از  ۱۳ايلگاه ما در اســتان
تخريبشــدهاســت .اكثــر جادههاي
دسترســي ،ابنيه ،پل و زيرساختهاي
مناطق عشايري بهطوركلي از بين رفته
ف
و با توجه به اينكه اكثر عشــاير در بر 
گير كرده و چادر خيلي از آنها پاره شده
نياز شديد به وسايل گرمايشی بخصوص
پتو و چراغ و چادر دارند .درهمين حال،
<سید حسین مرتضوی> مديركل راهآهن
لرستان نيز از بازگشايي مسير راهآهن
سراسري تهران  -جنوب از صبح ديروز
شــنبه  28فروردين ماه خبر ميدهد.
در اســتان ايالم نيزعمق خســارات در
بخش كشــاورزي ملموستر اســت به
طوري كه مزارع كشــاورزي در دهلران
بين  ۵۰تا  ۸۰درصد خسارتديدهاند.
«هوشنگ بازوند» استاندار لرستان هم
از آبگرفتگي يك هــزار و  ۵۰۰واحد
مســكوني در شــهرها و 2هزار واحد
مسكوني روستايي خبر داده است.
امدادرساني هالل احمر فارس به
 212نفر حادثه ديده
«فيــضاهلل جعفري»مديرعامــل
جمعيــت هــال احمــر فــارس از
امدادرســاني گروههاي امدادي هالل
احمر اين استان در بارندگيهاي اخير
به  212نفر حادثه ديده خبر داد و بيان
كرد :اقدام تيمهاي امدادي هالل احمر
به بيش از  35خانوار عشاير كوچ رو10 ،
خودرو و برخي منازل شــهري خدمات
امدادي ،رهاســازي و اسكان اضطراري
در بارندگي ،سيل و آبگرفتگيهاي اخير
استان انجام شده است.

تلفن گروه ایرانزمین88761197 :
www.iran-newspaper.com

مهار بحران سيل در خوزستان
نكته اصلي اينجاست كه«مصطفي
محمد نجار»رئيس ستاد بحران وزارت
كشور از مهار و كنترل بحران سيل در
خوزستان خبر ميدهد و ميافزايد :اين
ســيل اگر بموقع اطالعرساني نميشد
ممكن بود خســارات جاني فراواني به
همراه داشته باشد اما با تدبير استاندار
پيش از آغاز سيل مردم ساکن در مسير
رودخانهها در جريان كامل قرار گرفتند
و در جاهايي نيز منــازل خود را ترك
كردند .نجــار ،در عين حال ضمن ابراز
خرســندي از اينكه تلفاتي در اثر سيل
در استان به وجود نيامد ،تصريح ميكند:
خسارتهاي به بار آمده ناشي از سيل
در خوزستان بسيار سنگين است .سيل
هم به بخشهاي زيربنايي و تأسيسات
استان خسارت وارد كرده و هم به بخش
كشاورزي كه بعد از مهار كامل سيل اين
خسارتها بايد به طور دقيق بررسي و
مشكالت در ســريعترين زمان ممكن
برطرف شود.
خسارت سيل خوزستان بيش از
ديگر استانهاي سيلزده است
وي حجم خســارتهاي به بار آمده
در استانهاي خوزستان ،لرستان و ايالم
را بــاال ميداند و خاطرنشــان ميكند:
خوزستان بيش از ساير استانها از سيل
آسيب ديده است.
نجار ،به آثارمخرب اين سيل اشاره
كرد و گفت :درجريان اين سيل و صاعقه
 3نفر در ايالم و يك نفر درهمدان جان
خود را از دست دادند .البته هنوز ميزان
دقيق خسارات به بار آمده ناشي از اين
سيل برآورد نشده ولي بعد از مهار كامل
سيل كارشناسان خسارتها را به صورت
دقيق برآورد خواهند كرد .پس از برآورد
دقيق خسارتهاي ناشي از سيل موضوع
به هيأت دولت گزارش ميشود تا دولت
بستههاي حمايتي خود را در اين زمينه
اعالم كند .معمــوالً كمكها در قالب
تســهيالت بانكي كم بهره يا استمهال
وامهاي بانكي است ولي هنوز دولت در
اين زمينه تصميمي نگرفته است .بر اثر
اين سيل در خوزستان تاكنون چندين
روســتا به زير آب رفته و اراضي فراواني
از كشاورزان استان تخريب شده است.
شــبكه ارتباطات خوزســتان
در شرايط عادي
«عليرضا ملكيجهــان» مديركل
ارتباطات و فناوري اطالعات خوزستان
نيــز از آمادگي صددرصدي و بســيج
همه امكانات در پي بارش شديد باران
و جاري شــدن ســيل در اين استان
خبر داد و گفت :با آمادهباش كارگروه
مديريت بحران  ICTخوزستان ،شبكه
ارتباط مخابراتي استان به صورت عادي
در حال ســرويسدهي اســت .رئيس
كارگــروه ارتباطات و فناوري مديريت
بحران خوزستان با اشاره به هماهنگي
و اتخــاذ تمهيــدات الزم ،افــزود :در
حال حاضر و با تــاش تيمهاي فني،
مشــكل ارتباطي در سطح استان پس
از بارشهاي اخير رفع شــده اســت.
همزمان با اعالم وقوع سيالب در بعضي
از شهرهاي استان خوزستان و طغيان
رودخانههاي دز ،كرخه ،كارون و شاوور،
كارگروه ارتباطات و فناوري اطالعات با
هماهنگي تمام ادارات تابعه و همكاري
ساير دســتگاههاي اجرايي مسئول ،با
استفاده از امكانات و تجهيزات موجود،
از ايجــاد هرگونه اختالل در ارتباطات
مخابراتــي هموطنان جلوگيري كرده،
پيشبينيها و اقدامهاي الزم را جهت
پايداري شبكه به عمل آورد.
امدادرســاني به 2هزار آسيب
ديده سيالب در كهگيلويه و بوير
احمد
«مسعودمثنوي»مديرعاملجمعيت
هالل احمــر كهگيلويه و بويراحمد هم
ميگويد :دو هزار آســيب ديده سيالب
زير پوشش ســتاد بحران و امدادگران
اين استان قرار گرفتند كه اين افراد در
قالب  517خانوار در مناطق روســتايي
و عشايري كهگيلويه و بويراحمد دچار
حادثه شدند .عمليات امداد و نجات براي

تخریب پل ارتباطی درسیل اخیر در جنوب کشور

محدوده منجيل
تا لوشان بسته شد

 150حادثه ديده سيل در اين استان نيز
اجرا شد.
«ســيد موســي خادمي» استاندار
كهگيلويــه و بويراحمد هــم با تأكيد
بر اينكه بارشهاي ســيل آسا در اين
استان خسارت جاني به همراه نداشت
از قطــع راه بيــش از  200روســتا در
شهرســتانهاي كهگيلويه و لنده خبر
ميدهد و ميافزايد :بر اســاس برآورد
اوليه بارشهــاي سيلآســا و تگرگ
در ايــن مــدت  2هزار ميليــارد ريال
خســارت به تأسيسات زيربنايي ،ابنيه،
مسكن روستايي ،كشــاورزان ،دامداران
و زيرساختهاي عمراني اين استان وارد
كرده است.
آخرين اخبار از خسارتهاي برف
در چهارمحال و بختياري
چهار محال و بختياري هم با وجود
آنكه زمستاني خشــك را در سال 94
پشت سر گذاشــته و خشكسالي اين
اســتان را در زمره  5اســتان نخست
كشور كشانده بود اما فروردين  95طور
ديگري در اين استان رقم خورد .شوك
بارش برف در يك روز جمعه باعث شد
مردم دوباره لباس گرم بپوشند و سراغ
بخاريهاي خود بروند كه در نوروز آن را
جمع كرده بودند .در بيست و هفتمين
روز فرورديــن ماه كه گردشــگران هم
آماده سفر به سرزمين اللههاي واژگون
ميشــدند ،تنها با تلنباري از يخ و برف
و ســرما روبهرو شــدند .اما اين شوك
برف ،درختان را در شــهركرد شكست
و تعدادي را از ريشــه درآورد و سقوط
تعدادي از اين درختان باعث آســيب
ديدگــي خودروها شــد .تعــدادي از
خانههاي روستايي نيز دچار سيالب يا
برف شدند و برخي جادههاي اين استان
نيز با ريزش كوه و ســنگ ريزه مسدود
شــد .همين طــور  180رأس دام يك
دامدار درنزديكي مركــز چهارمحال و
بختياري بر اثر ريزش داربســت از بين
رفت و تلف شد .اين بارش برف همچنين
باعث گرفتار شــدن  500خانوار عشاير
در چهارمحال و بختيــاري و گرفتاري
 700خودرو در برف شــد كه رانندگان
خودروها مورد امدادرساني قرار گرفتند.
بــه گفته«نوراهلل غالميــان دهكردي»
شهردار شهركرد در پي بارش ناگهاني
برف بهاري در سطح معابر شهري بيش
از  10ميليارد ريال خســارت به فضاي
سبز شهري مركز استان وارد شد.
ارتفــاع 15ســانتيمتري برف
در ملكان
بارش شــديد و  10دقيقهاي تگرگ
ارتفاع برف را در شهرســتان ملكان در
آذربايجان شرقي به  15سانتيمتر رساند
و خســارت زيادي به باغها و درختان
وارد كرد .به گفته «محمدباقر خاني»
بخشــدار مركزي ملكان ،بارش شديد
اين تگرگ در  50سال گذشته بيسابقه
بوده و روستاهاي قوريجان ،قلعه جوق،
قلي كندي و كوره بالغ را به طور كامل
سفيدپوش كرد و چهره زمستاني به اين
روستاها داد .بر اثر بارش تگرگ خسارت
زيادي به باغهاي انگور و درختان ميوه
وارد شــد ،اگرچه هنوز ميزان خسارت
بارش تگــرگ در شهرســتان ملكان
مشخص نيســت اما شــواهد و قراين
حاكي از خسارت  100درصدي در اين
روستاهاست.
تداوم بارندگي در شرق و غرب
كشور
به دنبــال ايــن حوادث ســازمان
هواشناســي كشــور همچنان از تداوم
بارندگي از امروز يكشنبه تا سهشنبه در
شرق كشــور خبر داده و اعالم کرد :در
اين مدت ســامانه ديگري نيز از شمال
غرب وارد كشور ميشود كه بارشهاي
پراكنــده در ايــن مناطــق را در پي
خواهد داشت« .احد وظيفه» مديركل
پيشبيني و هشــدار ســريع سازمان
هواشناسي كشــور تصريح ميكند :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ در مدت
يادشــده در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر
رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و بــاد پيشبينــي
ميشود.

بهدليل عمليات اجرايي تعويض
گاردريلهــاي ميانــي ،باند تندرو
آزادراه قزويــن -رشــت حد فاصل
منجيل تا انتهاي حوزه استحفاظي
گيالن(مســير رفت و برگشت) از
دیروز شــنبه تا ســي ام تيرماه از
ساعت  8تا  18به استثناي روزهاي
تعطيل مسدود است.
به گزارش ايرنــا ،اداره کل راه و
شهرســازي گيالن ،در اطالعيهاي
اعالم کرد :عبور و مرور در اين حوزه
طــی این مدت بــا محدوديتهاي
ترافيکي و عبور از يک مسير انجام
ميشــود.آزادراه رشــت  -قزوين
بــه طول کلــي  137/4کيلومتر از
مهمترين راههاي کشور و بخشي از
کريدور بينالمللي شمال  -جنوب
اســت که به عنوان کوتــاه ترين،
ارزان ترين و مناســب ترين مسير
حمل کاال بين دو قاره آسيا و اروپا
محسوب ميشود.

کشف بخش هايي
از برج و باروي
قلعه «کهنک»

بیرجند  -خبرنگار <ايران>
ســومين فصــل کاوش در محوطه
باستاني «کهنک» سربيشه خراسان
جنوبي منجر به کشــف ســازههاي
معماري ،بخش هايي از برج و باروي
قلعه «کهنک» ،مهرههاي ســنگي و
لعابي ،اشياي مفرغي ،ظروف سفالي
مربوط به قرون ششم و هفتم هجري،
سرپيکان و نيزه شد.
«محمــد فرجامي» سرپرســت
هيــأت ســومين فصــل کاوش در
محوطه باســتاني «کهنک» گفت:
فصل ســوم از کاوش در اين محوطه
با هدف آموزش شــيوههاي کاوش
باستانشناسانه به دانشجويان گروه
باستانشناســي دانشگاه بيرجند به
انجام رســيد .در کاوشهاي صورت
گرفته در ترانشه سازههاي معماري
مربــوط به قــرون ســوم و چهارم
هجــري و دوران ميانه اســامي و
قطعات سفال مربوط به اين دوران و
همچنين بخش هايي از برج و باروي
قلعه «کهنک» و فضاهاي جانبي آن
به دست آمده است.

تبريز ،صاحب تراموا
می شود

 2500ميليارد ريال امسال براي
ســاخت تراموا در تبریز اختصاص
يافته و عمليات اجرايي اين طرح به
عنوان يکي از مهم ترين و بزرگترين
طرحهــاي عمراني بــرای کنترل
ترافيک این کالنشــهر در روزهاي
آتي آغاز ميشود.
«صادق نجفي» شــهردار تبريز
توگو با ايرنا افزود :اين طرح
در گف 
به طول حــدود  15کيلومتر و500
متر از ميدان بزرگ «آذربايجان» تا
انتهاي شــهيد رجايي و يوسفآباد
امتداد مييابد .وي گفت 6 :مرحله از
مطالعات فني و تخصصي اين طرح
به صــورت دقيق و همه جانبه طي
شده و اين موضوع از نقاط قوت اين
طرح است .شهردار تبريز در توضيح
آغــاز عمليات اجرايــي طرح قطار
سبک شهري تبريز ،اظهارداشت :با
اتمام مطالعات مورد نياز شهرداري
آماده اســت تا اين طرح را از محل
دپوي اصلي در ميدان «آذربايجان»،
وارد فــاز اجرايي کنــد« .قونقا» يا
تراموا گونهاي از قطار شهري است
که  175ســال قبل ابتدا در اتريش
و به طــور همزمان در روســيه به
کار افتاد و در ادامه در سراســر دنيا
متداول شد.
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