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ســازمان هواشناســی در خصوص خطرات موج جدید بارشها هشــدار داد

ارومیه میزبان جشنواره گل

احتمال وقوع سیل و طوفان در  28استان

عکس :مهر

زهره افشار /سازمان هواشناسی
نســبت بــه وقــوع طوفانهــای تندری
و طغیــان رودخانههــا و آبگرفتگــی
معابــر از بعدازظهر امروز (دوشــنبه)
در بیشــتر نقــاط کشــور بجــز خراســان
شمالی ،خراســان رضوی و سیستان و
بلوچستان هشدار داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش  ،دو مــوج
بارشی جدید یکی از بعد ازظهر امروز
و دیگــری فــردا سهشــنبه وارد کشــور
میشود  .شدت این بارشها به حدی
خواهد بود که این ســازمان نســبت به
وقوع حوادث غیر مترقبه به مدیریت
بحران اســتانها اخطــار و آگاهی داده
اســت« .محمــد اصغری» کارشــناس
پیشبینــی ســازمان هواشناســی در
گفتوگــو بــا «ایــران» تصریــح کــرد:
ضروری است مدیران استانی آمادگی
کامــل بــرای کنتــرل طوفــان ،ســیل و
آبگرفتگــی احتمالــی معابر را داشــته
باشــند و مــردم اســتانهای مختلــف
ضمــن رعایت نــکات ایمنــی از اتراق
کردن در مسیل رودخانهها خودداری
کنند.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا
میتــوان ســاعت و مکان دقیــق وقوع
ســیل را پیشبینی کرد ،افزود :هرچند
از االن نمیتوان محل وقوع و ســاعت
دقیق هر گونه حادثه غیر مترقبهای را
پیشبینی کرد ،اما ما ضمن فرستادن
این اخطاریه به استانها برای آمادگی
قبلــی یکــی دوســاعت پیــش از وقوع
ســیل و طوفــان درهر اســتان و منطقه
اطالعرســانی خواهیــم کــرد و پیــش
آگاهی میدهیــم .به گفته وی هرچند
از بعد ازظهر امروز بیشــتر استانهای
کشور شاهد بارشهای خوبی خواهند
بود ،اما شــدت بارشها در استانهای
کردســتان ،لرستان ،کرمانشــاه ،ایالم،

چهارمحال و بختیاری ،شمال فارس،
اصفهــان ،کرمان ،مناطق کوهســتانی
و مرتفــع اســتانهای ســمنان و البــرز
خواهــد بــود و وضعیــت بارشهــا به
گونهای است که احتمال وقوع طوفان
تنــدری( ،بــارش بــاران شــدید در بازه
زمانــی کوتــاه) طغیــان رودخانههــا و
سیل وجود دارد.
گزارشهــای مــا از اســتانهای
مختلــف نشــان میدهــد کــه صبــح
روز گذشــته (یکشــنبه) بــا وجــود
اینکــه از شــدت بارندگــی نســبت بــه
روزهــای پیش از آن کاســته شــده بود،
امــا بازهــم اســتانهای مازنــدران،
ارتفاعــات تهــران ،البــرز و تــا حدودی
کرمان بارش داشــتند .روز گذشــته در
نوار شــرقی کشــور با توجه بــه بادهای
شمالی شــاهد خیزش گرد و خاک در
زابــل و نهبنــدان بودیــم و البته مردم
شــاهد ســرمای هوا نیز بودند .به گفته
اصغــری ،حداقل دمای فریمان صفر
درجه شــد و نیشــابور یکی از ســردترین
ایســتگاههای کشــور بــود و در گلمکان و
سبزوار هم همین شرایط وجود داشت،
اما انتظار داریم طی چند روز آینده روند
افزایــش دمــا را در ایــن مناطق داشــته
باشــیم .در واقع باید گفت که دمای هوا
به حد نرمال خود دراســتانهای شمال
شرقی می رسد.
این شــرایط امروز هــم ادامه خواهد
داشــت و بــا وجــود رطوبت موجــود در
منطقــه ،همچنــان شــاهد رگبــار و رعد
و بــرق بویــژه در بســیاری از اســتانها
خواهیم بــود .از فردا سهشــنبه نیز موج
جدیــدی از بارشها آغاز میشــود که
شــدت آن به حــدی خواهد رســید که
بازهــم باید نســبت به وقــوع طوفان و
ســیل در جریان بارشهای آن اخطار
داد.شــدت بارشهــا بــا مــوج جدیــد

نیمنگاه

 ëëوضعیت بارشها در قالب دو موج جدید به گونهای اســت که احتمال وقوع طوفان تندری( ،بارش باران شدید در بازه
زمانیکوتاه)طغیانرودخانههاوسیلوجوددارد.
ëëروز سهشــنبه با افزایش ســرعت باد از کشــور عراق ،بار دیگر پدیده گرد و غبارمیهمان ناخوانده اســتان های خوزستان و
بوشهرمیشود
ëëدردههدوماردیبهشتماهتادههاولخردادامسال،بارشهادرنوارشمالیکشورکمترازنرمالودرنواحیمرکزیوغربی
بیشازنرمالخواهدبودواحتمالوقوعبارشهایسنگیننیزوجوددارد
ëëدربازهزمانیمهرماهسال 95تااولاردیبهشت 96بیشترینافزایشبارشهادراستانهایهرمزگان،کرمان،فارس،قم،
مرکزی و همدان با بیش از 20درصد افزایش نسبت به نرمال بوده است

در اســتانهای آذربایجــان غربــی،
آذربایجان شــرقی ،کردستان ،زنجان،
کرمانشــاه ،ایالم ،لرستان ،چهارمحال
و بختیــاری ،البــرز و قزویــن خواهــد
بود .در پایان هفتــه ،بارشها در نیمه
شرقی کشور هم دور از انتظار نیست.
ëëگرد و غبار در خوزستان
ایــن ناپایــداری هــوا در خوزســتان
و بوشــهر بــه شــکلی متفــاوت از دیگر
اســتانها خواهد بود ،به طــوری که به
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گفته اصغری روز سهشــنبه با افزایش
سرعت باد از کشور عراق شرایط برای
وقوع گرد و غبار در خوزستان و بوشهر
مهیا میشــود و هوای این اســتانها با
کاهــش کیفیــت و گــرد و غبــار همــراه
خواهد بود.
ëëپیشبینی فصلی بارشهای سنگین
در همیــن حال ،گزارش پیشبینی
فصلــی بــه نقــل از پژوهشــکده اقلیم
شناســی نشــان میدهــد کــه هرچنــد

میانگیــن بارشهــا در ســال زراعــی
جــاری (از اول مهــر  )95تــا اول
اردیبهشــت مــاه امســال حــدود 4
درصد کمتر از نرمال بوده ،اما در دهه
دوم اردیبهشت ماه تا دهه اول خرداد
امســال ،بارشها در نوار شمالی کشور
کمتــر از نرمــال و در نواحــی مرکــزی
و غربــی بیــش از نرمــال خواهــد بــود
و احتمــال وقــوع بارشهــای ســنگین
وجــود دارد .بــر اســاس این گــزارش،

در بــازه زمانــی مهرمــاه ســال  95تــا
اول اردیبهشــت  96بیشترین افزایش
بارشهــا در اســتانهای هرمــزگان،
کرمــان ،فــارس ،قم ،مرکــزی و همدان
بــا بیــش از  20درصــد افزایش نســبت
به نرمــال بــوده و درمقابل اســتانهای
خوزستان ،یزد ،کهگیلویه و بویر احمد،
اصفهــان ،خراســان جنوبی ،خراســان
شــمالی و البــرز به بیــش از  20درصد
کاهــش بارشهــا نســبت بــه نرمــال
مواجه بودهاند.
ëëهشــدار در خصوص ســرریز شدن سد
«کینهورس»ابهر
همچنیــن شــرکت آب منطقــهای
اســتان زنجــان در اطالعیهای نســبت
به ســرریز شدن سد «کینه ورس» ابهر
هشــدار داد و اعالم کرد :بهره برداران
کشــاورزی که در پایین دســت این سد
اراضــی کشــاورزی دارنــد ،اقدامهــای
الزم را برای کاهش خسارت احتمالی
انجام دهند.
ëëخسارت بارش تگرگ به مزارع رزن
از طرفــی بــر اثــر بارش تگــرگ 15
هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی رزن در
استان همدان آسیب دید.
«علیمــردان طالبــی» ،مدیــرکل
مدیریــت بحــران اســتانداری همدان
نیز اظهار داشت :بارش تگرگ باعث
خســارت  3.5میلیــارد تومانــی در
بخــش کشــاورزی و کشــتهایی چون
کلــزا ،گنــدم ،جــو و باغها شــد .طالبی
دربــاره نحــوه جبــران خســارت وارد
شــده به کشــاورزان ،گفت :در صورتی
که کشــاورز زمین زراعــی را بیمه کرده
باشــد تا  80درصد خسارت وارد شده
از طریــق صنــدوق بیمــه کشــاورزی از
محــل آورده دولــت پرداخــت شــده و
 20درصد باقیمانده نیز از محل آورده
کشاورز جبران خسارت میشود.

کوتاه از
گــروه ایــران زمین /هفتمین جشــنواره گل در شــهر
ایران
ارومیه آذربایجان غربی افتتاح و تا  ۱۲اردیبهشت ماه
آماده میزبانی از گردشگران و بازدیدکنندگان است.
این جشــنواره در دهکده ساحلی «چیچست» و در
مجاورت دریاچه ارومیه برپا شــده است .غرفههای
بسیاری از جمله غرفه عرقیات گیاهی ،عسل طبیعی آذربایجان غربی ،پسته
رفسنجان ،گلهای متنوع کرمانشاه و دیگر محصوالت در این جشنواره عرضه
شده است.

زنجان میزبان  12کشور
در جشنواره بینالمللی غذای اکو -جاده ابریشم
درسومین جشنواره بینالمللی غذای اکو -جاده ابریشم 16 ،گروه
خارجــی از  12کشــور برای حضور در این جشــنواره اعــام آمادگی
کرد هاند.
بــه گــزارش ایرنــا« ،یحیی رحمتــی» ،مدیــرکل میــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری اســتان زنجان افزود :سومین جشنواره
بینالمللــی غذای اکو -جاده ابریشــم از  20تا  22اردیبهشــت ماه
در مجموعه نمایشگاه بینالمللی کاسپین برگزار میشود .در این
جشــنواره گروههایــی از کشــورهای آذربایجان ،افغانســتان ،چین،
پاکستان ،لبنان ،تاجیکستان ،کره جنوبی ،سوریه ،عراق ،قزاقستان،
ترکیــه و فلســطین حضــور مییابنــد .از هــر کــدام از کشــورهای
آذربایجان ،افغانســتان ،سوریه و چین  2گروه برای شرکت در این
جشنواره اعالم آمادگی کردهاند .وی ایجاد فضای نشاط درجامعه،
ایجاد یک جاذبه بینالمللی گردشگری منحصر به فرد در زنجان،
معرفی رژیمهای غذایی صحیح وســالم بینالمللی در جامعه،
معرفــی غذاهــای ســنتی کشــورهای شــرکتکننده درجشــنواره و
معرفی ظرفیتهای گردشگری استان را از اهداف جشنواره غذای
اکو -جاده ابریشم برشمرد.

 25هزار خانوار زاهدانی از گاز شهری برخوردار میشوند
 20تــا  25هزار مشــترک با نصــب  10هزار علمک در زاهدان مرکز سیســتان و
بلوچســتان از گاز شــهری برخوردار میشوند .به گزارش ایرنا« ،محمد حسن
طهرانی» مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان ،طول شبکه لوله کشی
گاز زاهــدان را یــک هزار و  250کیلومتر ذکر کرد و افزود :هر ســال  400کیلومتر
شبکه در شهر زاهدان اجرا میشود و در مجموع شبکه گازی این شهر در مدت
 3ســال به اتمام میرسد .وی با اشاره به اقدامهای سال  ،96گفت :بیشترین
تمرکز گازرســانی در زاهدان مربوط به امســال اســت که برای فعالیت بیشتر
در این حوزه دو پیمانکار درحال انجام شبکههای جدید و تکمیل شبکههای
قبلــی هســتند .مدیرعامل شــرکت گاز سیســتان و بلوچســتان با بیــان اینکه
ســال  98آخرین نقاط زاهدان شــبکهگذاری و گازدار میشــود ،اظهار داشت:
گازرســانی به مرکز اســتان با هدف گازرســانی به  25درصد جمعیت استان،
ظرفیت ویژه شهرهای شمالی در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و به
دنبال آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش مشکالت زیست محیطی
ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در حال انجام است.

