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بارش شدید باران در 10روز گذشته بیشتر استان های 
کشور را با مشکل آب گرفتگی و سیل مواجه کرد. آنطور 
که رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر گفته است 
1۷استان کشور ازجمله آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان شــمالی، جنوبی و رضوی، زنجان، سمنان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، یزد 
و تهران در این مدت با آب گرفتگی و سیل مواجه شدند 

و نیروهای امدادی برای کمک به آنها مراجعه کردند.
به گفته مهــدی ولی پــور، در این مــدت 2645نفر 
امدادرســانی شــده اند و مایحتاج الزم هم در اختیار 
آنان قرار داده شده اســت. با این حال بعضی استان ها 
مثل یزد، خراسان رضوی و اردبیل در این سیل به جز 
نیاز به کمک های امدادی آســیب جدی نیز متحمل 
شده اند و خسارت فراوانی دیده  اند؛ خساراتی که به جز 
شدت سیل، آماده نبودن زیرساخت  های استان ها در 

آن نقش دارد.

بیشترین خسارت سیل در یزد
در میان استان هایی که در 10روز گذشته گرفتار سیل 
شده اند، یزد بیشترین خسارت را متحمل شده است. 
در روزهای اخیر برای این استان ۳0میلی متر بارندگی 
ثبت شــد که در دوره بازگشت 100ســاله اخیر برای 

نخستین بار اتفاق افتاده است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران این استان، خسارت 
ســیل اخیر در یزد تاکنــون 1264میلیــارد تومان 
برآورد شده اســت. محمدعلی ملک زاده با بیان اینکه 
ظرفیت های شــهری و اقتصادی در ســیالب اخیر، 
متحمل خسارت فراوان شده است، می گوید: سیالب 
اخیر به امکانات زیربنایی، بناهای مســکونی، تجاری، 
بخش صنعت و حوزه کشاورزی خسارت وارد کرده که 
50 درصد آن در بخش کشاورزی و به قنوات و چاه ها، 

بند های خاکی و سیل بندها وارد شده است.
به گفتــه وی، در بخش اماکن مســکونی و تجاری که 
بنیاد مسکن خسارت آنها را تأیید کرده، تامین اعتبار 
الزم آغاز شده است. ملک زاده همچنین درباره دالیل 
آسیب سیل به شهر یزد می  گوید: در ۳0سال گذشته 
سیل بند هایی در باالدست شــهر یزد ایجاد شد که تا 
پیش از سیل همه آنها سالم بود. با این حال حجم باالی 

آب موجب ایجاد سیل شــد. ظرفیت سیل بند ها برای 
بلندمدت پیش بینی شــده بود، اما خیابان کشی روی 
خود سیل بند یا خروجی آن در برخی از نقاط موجب 

شد آب وارد شهر یزد شود.

آسیب سیل به کشاورزی خراسان رضوی
در بیش از یک هفته گذشته باران شدید موجب بروز 
سیالب در خراسان رضوی شد و به بخش های زیادی از 
این استان صدمه زد. مدیرکل مدیریت بحران خراسان 
رضوی با بیان اینکه خسارت بارش های اخیر این استان 
هنوز کامل برآورد نشده است به همشهری می گوید: در 
روزهای گذشته شهرستان های کالت، گناباد، سبزوار، 
چناران، فیروزه، خوشــاب، باخرز، قوچان، نیشــابور، 
دره گز و صالح آباد خراسان رضوی از سیل آسیب دیده  و 
زیرساخت ها، باغات، مزارع و قنوات آنها با آسیب جدی 

مواجه شده اند.
محسن نجات با بیان اینکه خط انتقال آب، پل ها، بناها و 
راه ها مهم ترین بخش های زیرساختی هستند که سیل 
اخیر به آنها آسیب رسانده است، مي گوید: شهرستان 
کالت در این زمینه بیشترین آسیب را دیده و خطوط 

انتقال آب در بیش از 10روستای آن قطع و به همین 
دلیل، زمینه آبرسانی ســیار در این نواحی فراهم شده 
است. حدود ۳راه هم در این شهرستان بسته است که 

بعد از فروکش سیل بازگشایی خواهند شد.
وی با بیان اینکه شرایط در استان پایدار است، می افزاید: 
باغ ها و کشاورزی استان هم در این سیل متحمل آسیب 
شده است که از آن جمله می توان به خسارت باغ های 
پسته در شهرستان فیروزه و محصوالت باغی و زراعی 

در شهرستان گناباد اشاره کرد.
مدیــرکل بحران خراســان رضــوی با بیــان اینکه 
خوشبختانه نیاز به اســکان اضطراری و امدادرسانی 
جدی در استان وجود نداشته اســت، ادامه می دهد: 
براساس آنچه اداره کل هواشناســی استان به ما اعالم 
کرده است سامانه بارشی فعال از اســتان خارج شده، 
با این حال نیروهای امدادی در یکی دو روز گذشــته 

آماده باش خواهند بود.

اصفهان خسارتی نداشت
به جز 2استان یادشده خلخال در استان اردبیل هم از 
سیل، تگرگ و باران حدود 48میلیارد تومان خسارت 

دیده است. همچنین در فضای مجازی، فیلمی از جاری 
شدن ســیالب در خیابانی در اصفهان و سرازیر شدن 
آن از یک پل منتشر شده بود، با این حال اخبار منتشر 
شده خبر از وقوع سیالب در اصفهان نمی داد. منصور 
شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت بحــران اصفهان به 
همشــهری می گوید: بارش هایی که در استان اتفاق 
افتاد رگباری بود و تبعات آن در مدت کوتاهی رفع شد.

   
براســاس اعالم ســازمان هواشناسی کشــور سامانه 
بارشی که در چند استان ســیل به دنبال داشته است 
تا یکشنبه- 18اردیبهشت- همچنان فعال است و در 
روزهای آینده نیز ممکن است، تگرگ، آب گرفتگی و 
سیل به دنبال داشته باشــد. با هر سیل یا باران همواره 
خبر از خسارت دیدن راه ها، کشاورزی و منازل شنیده 
می شود، در شــرایطی که هنوز جبران خسارت سیل 
سال های گذشته به ســرانجام نرسیده است، توجه به 
اقدامات پیشــگیرانه می تواند هم از خسارت به مردم 
 جلوگیری کند و هم هزینه های بیشــتری را بر دوش 

دولت نیندازد.

10روز بارندگی و خسارت به 17 استان
بارندگی های اخیر چند هزار میلیارد خسارت در پی داشته و پیش بینی های هواشناسی حاکی از تداوم سامانه بارشی تا فرداست

هوای جنوب غرب سنگین تر  از همیشه
بعد از گذشــت چند هفته هجوم پیاپــی ریزگردهای خارجی به 
استان های غربی، طی روزهای گذشــته هم این استان ها از گرد و 
خاک در امان نماندند. هجوم ریزگردها به حدی بود که ســازمان 
هواشناسی روز چهارشنبه )14اردیبهشــت( نسبت به نفوذ توده 
گردوخاک به 20استان کشور هشــدار داد. روز پنجشنبه عالوه بر 
استان های غربی، آذربایجان شــرقی، همدان، مرکزی، قم، تهران، 
البرز، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه 
غربی اصفهان نیز خیزش گردوخاک را تجربه کردند و این وضعیت 
موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق شد. به گزارش 
همشهری، حاال بعد از گذشت ۳روز از این هشدار و بروز گردوغبار، 
همچنان خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردســتان  و لرستان با این 

پدیده دست و پنجه نرم می کنند.

تداوم آلودگی در 16شهرستان خوزستان
توده گردوغبار که از پنجشنبه شب )15اردیبهشت( از کانون های 
کشور عراق وارد خوزستان شــد، همچنان در 16شهرستان تداوم 
دارد. میزان غلظت گرد وغبار در رامشــیر1۷02، ماهشهر 1582، 
امیدیه 1465، شوشتر1۳5۷، دزفول1216، بندرامام )ره( 1155، 
اندیمشک ۹۳5، اهواز 6۷4، آبادان 540، ایذه 481، بهبهان 18۳، 
حمیدیــه 420، سوســنگرد 4۹۳، شــادگان 6۹1، گتوند 66۹ و 
مسجدسلیمان 424میکروگرم بر مترمکعب بوده است. حدمجاز غبار 
در هوا 150میکروگرم بر مترمکعب است. مرکز ملی پایش و هشدار 
ســریع گرد و خاک هواشناسی خوزســتان با صدور هشدار سطح 
نارنجی، تأثیر امواج متوالی گرد و خاک از عــراق را ابتدا بر مناطق 
شمال غرب، غرب و سپس مناطق مرکزی و سایر نقاط استان از اواخر 
وقت پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه پیش بینی کرده بود. بنابر اعالم 
علوم پزشکی این استان، بیش از 500نفر با عالئم تنفسی به مراکز 
درمانی استان خوزستان مراجعه کردند و تحت مراقبت قرار گرفتند.

 
کاهش گرد و خاک در هوای کرمانشاه

در کرمانشــاه هم هرچند مســئوالن هواشناســی از رقیق  شدن 
 غلظت گردوغبار در جو اســتان از اواخر روز گذشــته خبر دادند،

اما امروز )شــنبه( هم آلودگی ناشــی از ریزگردهای کشــورهای 
همسایه در هوای این استان احساس می شود.

محمدعلی زورآوند، معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه می گوید: 
افق دید در شهرستان قصرشیرین به علت آلودگی هوا ناشی از پدیده 
گرد و خاک به 20متر و در سرپل ذهاب به 100متر رسیده است. 
بنابر اعالم اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، هوای اکثر 
شهرستان های مرزی استان از نظر نفوذ گردوغبار در حالت بحران 

و اضطرار قرار دارد.

   
لرســتان و ایالم هم طی روزهای گذشته شرایط مشابهی داشتند. 
گرد و خاک وارد شده به استان های غربی از کانون های عراق،  اردن و 

عربستان، کانون های واقع در کشور سوریه بوده است.

عکس  خبر

پیگیری

رئیــس اداره برنــج جهادکشــاورزی 
مازنــدران گفــت: عملیــات نشــاکاری 
در ۹۵هــزار هکتــار از شــالیزارهای 
مازندران انجام شــد کــه از ایــن میزان 
۶۰درصد به صورت مکانیزه و ۴۰درصد 
به صــورت ســنتی بــود. بــه گــزارش 
فــارس، علی محمــد رمضانــی اظهــار 
کــرد: تاکنــون عملیات شــخم و شــیار 
در ۹۳.۵درصــد و ســاخت خزانــه در 
۱۰۰درصــد اراضی شــالیزاری مازندران 

انجام شده است.

  95
 هزار 

مازندران

نماینده اهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: از ردیف اعتباری بودجه امسال 
۵۸میلیــارد تومــان بــرای بهره بــرداری 
و زیربــار ترافیــک رفتــن بزرگــراه تبریــز 
- اهــر درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــه 
گزارش ایرنــا، احمد محــرم زاده افزود: 
سال گذشته فقط 7کیلومتر از بزرگراه 
اهر-تبریز به خاطــر خاک ریزی و حجم 
بــاالی عملیــات باقی مانــده بــود که با 
پیگیری هــای زیــاد ایــن 7کیلومتــر که 
خطرناکترین قسمت مســیر نیز بود، 

به پایان رسید.
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آذربایجان  شرقی

عدد خبر

آذربایجان غربی
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بهار در »کاظم داشی«
منطقه تاریخی کاظم داشی در 7۰کیلومتری شمال شرق 
ارومیه و در ساحل دریاچه ارومیه و در نزدیکی روستایی به 
نام گورچین قلعه قرار دارد. این منطقه دارای طبیعت بکر 
و زیباست و در فصل بهار، دشت ها و تپه ها، سراسر سبز و 
پوشیده از گل هستند. گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری 

در منطقه رشد و زندگی می کنند.
ازجمله گیاهان و درخت ها می توان به کاکوتی، آویشن، پونه 

و بادام وحشی اشاره کرد. منبع: تسنیم

حمیده پازوکی گزارش
خبرنگار


