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شوک سیل تابستان عموم استان های کشور را 
درگیر کرد. این در شرایطی بود که هشدارهای 
هواشناسی برای بارش های سیل آسای تابستانی 
از ابتدای هفته گذشــته صادر شده بود؛ هشدار 
بارش های مونســون و همزمان با آن هشــدار 
بارندگی در اســتان های نیمه شمالی و مرکزی؛ 
درست پیش از آنکه کار به بروز سیالب در شمال 
و جنوب بکشد. اما نتیجه این هشدارها چه بود؟ 
صرفا اطالع رســانی؟ کســب اطالع از وضعیت 
هواشناسی کار پیچیده ای نیست، ولی آگاهی از 
ابعاد سیل و خسارات آن در کنار اقدامات اصولی 

به هشدارها اهمیت می بخشد.
آمــوزش عمومــی، اعتبــار برای اســتحکام 
زیرســاخت ها، تقویت تجهیزات و مســائلی از 
این دست، هشدار را از اطالع رسانی صرف خارج 
کرده و راهکارها را پیش روی جامعه قرار می دهد. 
اکنون آنچه در موارد مشابه سیل اخیر یا زلزله ها 
تجربه می کنیم، اتفاقاتی اســت کــه به بحران 
تبدیل می شوند و نتیجه خسارت و تلفات آنگاه 

فراتر از ابعاد واقعی بحران است.
ده ها کشــته و تعداد زیادی مفقــود ، تخریب و 
مسدود شدن جاده ها، زیر آب رفتن ریل راه آهن 
تهران-شــمال، تخلیه روســتاهای در مســیر 
سیالب، خســارت به زیرســاخت ها در بخش 
مســکونی، کشــاورزی و دامداری، فرونشست 
زمیــن، اختــالل در پروازها و تعطیلــی مراکز 
گردشگری و پارک ها، فقط بخشی از مشکالتی 
است که سیالب  تابستان در 18استان کشور بر 

جای گذاشت.

سیالب در شمال
همانطور که هشدارهای هواشناسی نشان می داد 
در روزهای اخیر استان های ساحلی دریای خزر، 
اردبیل، آذربایجان شــرقی، خراسان شــمالی، 
تهران، البــرز، قزوین، زنجان و ســمنان بارش 
باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی را تجربه 
کردند، اما فعالیت سامانه بارشــی وارد شده از 
شمال کشور بیش از همه این استان ها مازندران 
و تهران را تحت تأثیر قرار داد. سیالب شدید در 
5شهرستان استان تهران و در 8شهرستان رامسر، 
تنکابن، چالوس، ســوادکوه، نور، نکا، بهشــهر 
و ســاری در اســتان مازندران، تلفات انسانی، 
مسدود شــدن راه های ارتباطی و زیر آب رفتن 
ریل راه آهن تهران-شمال بخشی از خسارت های 

واردشده به این دو استان است.
در استان مازندران این خسارت ها شامل انسداد 
1۰راه روســتایی و ۲ راه اصلی کندوان و هراز و 

مفقودی و جان باختن ۶ نفر بود، اما حسینعلی 
محمدی، سرپرست مدیریت بحران استانداری 
مازندران از قطعی بــرق و تلفن همراه، محاصره 
روستای واسکول، گزارش مفقودی در شهرستان 
چالوس، آبگرفتگی خانه ها و قطعی آب آشامیدنی 
در کالردشت و تخریب پل در شهرستان نور هم 

خبر می دهد.
بنابر اعــالم ســیدعباس حســینی، فرماندار 
شهرستان آمل ســیالب در محور هراز تاکنون 
بیــش از 15میلیارد تومان خســارت به همراه 
داشته است و این محور از شب گذشته )جمعه( 
مسدود شــده تا حجم باالی آبرفت واردشده به 

جاده به طورکامل تخلیه شود.

سیل و توفان در جنوب
گرچه سیالب در شــمال و جنوب طی روزهای 
اخیر حدود 1۰۰شهرســتان را در 18اســتان 
درگیر کرده، امــا ابعاد آن در برخی اســتان ها 
بیشتر است و خسارت زیادی به راه ها، ابنیه فنی 
و زیرساخت ها، کشــاورزی، دامداری و منازل 

مسکونی وارد کرده است.
سیالب های شــدید در شــمال کرمان، تلفات 
جانی در سیستان وبلوچســتان، تخلیه ۶روستا 
در اصفهــان و تعطیلی متروی این کالنشــهر، 
تخلیه فوری بافت تاریخی یــزد و جان باختن 
یک شهروند زیر آوار یک خانه قدیمی، محاصره 
روستای بارده در استان چهارمحال و بختیاری، 
اســکان اضطراری 4هزار نفر در استان فارس و 
آبگرفتگی منازل در استان بوشهر بخشی از این 
اتفاقات است که طی چند روز اخیر رقم خورده 
است. درحالی که بارش ها در شــمال و جنوب 
همچنان ادامه دارند، از هواشناسی خبر می رسد 
هشــدار نارنجی برای گردوغبار هم در جنوب 
شرق به ویژه سیستان وبلوچستان صادر شده که 

تا سه شنبه هفته جاری پابرجاست.

کمبود تجهیزات 
گرچــه همــه اســتان های مخاطب هشــدار 
هواشناسی پیش از شروع بارندگی ها و سیالب ها 
از آماده باش کامل همه دستگاه های امدادرسان 
خبر داده  بودند، اما در همین روزهای گذشــته 
اخباری از کمبود تجهیزات و امکانات از گوشــه 
و کنار ایران به گوش می رسد. در همین زمینه 
و با بحرانی شدن شــرایط در یزد، نماینده یزد 
در مجلس شورای اسالمی از درخواست کمک 
از استان های همجوار خبر می دهد و می گوید: 
امیدواریــم با دریافت ســریع ایــن تجهیزات 
مسئوالن شهر بتوانند با ســرعت بیشتری کار 

خدمات رسانی را انجام دهند.
محمد صالح از بخش خصوصی و به طور خاص 
معادن اســتان می خواهد که تجهیزات خود را 

وارد میدان کنند و به کمک بشتابند.
احمد وحیدی، وزیر کشور هم از ارسال تجهیزات 
وزارت نیرو و همچنین ســایر اســتان ها برای 

کنترل سیل به یزد خبر داده است.
از کرمــان هم خبر می رســد که اســتاندار در 
گفت وگــوی تلفنی بــا وزیر کشــور از کمبود 

تجهیزات و اعتبار سخن گفته است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان با 
اشاره به ورود سیالب به شــهرها و روستاهای 
شــمال اســتان و خانه های مســکونی کمبود 
تجهیزات و اعتبار برای مقابلــه فوری با بحران 
را تأیید می کند. مجید ســعیدی به همشهری 
توضیح می دهــد: با وجود اینکه ارتش، ســپاه، 
بسیج و همه دستگاه های خدمات رسان با همه 
تجهیزات و ماشین  خود پای کار هستند تا جلوی 
ورود آب بیشتر به روستاها و شهرها گرفته شود، 
اما کمبود اعتبار و تجهیزات بسیار جدی است. او 
تأکید می کند ماشین های نقل و انتقال تجهیزات 
لجستیک، تریلی، کمرشکن، کفی، لجن کش و... 
کم است؛ درحالی که اگر تجهیزات و اعتبار کافی 
بود بهتر می شــد جلوی ورود سیالب را گرفت. 
سعیدی حجم بارندگی های مونسون در کرمان 
را بسیار زیاد می داند و توضیح می دهد به دلیل 
حجم بارش ها فقط در یک نمونه رودخانه شهر 
سیریز در زرند که خشــک و حتی مسیرش گم 
شــده بود، دوباره راه خود را پیدا کرده و جاری 

شده است. 
به گفته رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
کرمان تا روز گذشته )جمعه( به ۲517نفر متاثر 
از سیل و بارندگی طی 4روز گذشته امدادرسانی 
شده است و 3۶۶نیروی امدادی در قالب 8۰تیم 
 در حال امدادرســانی به مردم 1۶شهرســتان 

استان هستند.

اهمیت اطالع رسانی 
بعد از تجربه سیل گلستان در سال98 و برکناری 
اســتانداری که در محل بحران حضور نداشت 
یا تجربه تهــران در توفان و مــرگ چند نفر بر 
اثر این حادثه در اوایل دهه9۰،   اطالع رســانی 
و ارائه هشــدار ها پیش از وقــوع بحران اهمیت 
بیشــتری یافت. در آخرین تجربه هم یوســف 
کارگر، فرماندار استهبان استان فارس گفته بود 
که این سیل با 15کشــته و 8مفقودی از سوی 

اداره کل هواشناسی اطالع رسانی نشده بود.
با وجود این، طی روزهای گذشته و بعد از صدور 
اطالعیه های هواشناسی هشــدارهای الزم به 
شهروندان اســتان های مختلف داده شده بود 
به طوری که مسئوالن استانی معتقدند اگر این 
هشدارها و اطالع رســانی ها صورت نمی  گرفت، 

حجم تلفات بسیار بیشتر بود.
مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچســتان 
به عنوان استانی که 5کشته در نتیجه سیالب و 

تبعات آن داشته، معتقد است اگر آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی های گسترده و همراهی مردم نبود 
با توجه به حجم بارندگی ها و سیالب  آمار تلفات 

بسیار بیش از 5فوتی می شد.
علیرضــا شــهرکی بــه همشــهری می گوید:  
بارندگی های مونسون در سیستان  و بلوچستان از 
ابتدای مرداد شروع شد و در برخی نقاط بیش از 
1۰۰ و برخی شهرها بیش از 8۰میلی متر بارش 
به ثبت رسید که در نتیجه آنها در شهر زاهدان 
۲نفر دچار برق گرفتگی، ۲کودک به دلیل ریزش 
آوار و ۲کودک نیز به دلیل بازی در بستر رودخانه   

غرق  شدند.
او همچنیــن دربــاره فیلــم منتشر شــده از 
شــیرجه زدن چند نوجوان در بستر سیالب هم 
توضیح می دهد: با بررسی های انجام شده متوجه 
شدیم این فیلم قدیمی اســت و خوشبختانه با 
آگاهی بخشــی و اطالع رسانی گســترده، مردم 
در ســیالب های اخیر همراهی خوبی داشتند و 

رعایت کردند.
به گفتــه علیرضــا میربهاء الدیــن، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان با ورود 
سامانه بارشی مونسون به سیستان و بلوچستان 
1۲روســتا در 13شهرســتان دچــار ســیل 
و آبگرفتگــی شــدند کــه در نتیجــه آن بــه 
4118آسیب دیده امدادرسانی شد و 18۰3نفر 
از آسیب دیدگان در چادرهای  هالل احمر اسکان 
داده شــده اند. با همه اینها و گرچه پیامک های 
هشــدار از چند روز قبل ارســال و هشدارها و 
اطالع رسانی های زیادی انجام شده بود، اما طبق 
اعالم رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر، 
57نفر از هموطنان در 18اســتان کشور بر اثر 

سیل و آبگرفتگی فوت کردند یا مفقود شدند.
مهدی ولی پور همچنین از امدادرسانی به بیش از 
15هزار نفر و انتقال 1۲۲9نفر به اماکن امن خبر 
می دهد و می افزاید: همچنین ۲۶53نفر اسکان 

اضطراری داده شدند.

   
عالوه بر استان هایی چون سیستان وبلوچستان، 
کرمان، یــزد، فــارس، مازندران و تهــران، در 
سایر اســتان های شــمالی و جنوبی هم اوضاع 
کمابیش بحرانی اســت  و سیالب خسارت های 
فراوانی به بار آورده. گرچه به اعتقاد کارشناسان 
سیالب های تابســتانی پدیده جدیدی نیستند 
و همیشــه به دلیل مقطعی، کوتاه مدت رگباری 
و شــدید بودن منجر به ســیالب و آبگرفتگی 
می شــوند، اما همزمانی بارش های مونسون در 
جنوب و ورود سامانه بارشی از شمال کشور ابعاد 
بارندگی ها و سیالب های اخیر را قابل توجه کرده 
و الیروبی نشدن رودخانه ها، خشکسالی و کاهش 
پوشش گیاهی، کمبود تجهیزات و اعتبار، ابعاد 

گسترده تری به این بارش ها بخشیده اند. 

شمال  تا جنوب گرفتار سیل
 بار دیگر سیل آمد و با وجود هشدارهای هواشناسی خسارات جانی و مالی در پی داشت

اختالل در ناوگان حمل ونقل هوایی 
هشدارهای هواشناســی در روزهای  اخیر فقط به دوری 
مردم از بستر مسیل ها و رودخانه ها خالصه نشد  و ناوگان 

حمل ونقل هوایی را هم مورد خطاب قرار داد.
به گزارش همشهری، سامانه بارشی اخیر و بروز سیل در 
استان های مختلف منجر به اختالل یا لغو برخی پروازها 

شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، از 
عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه 5فروند هواپیما در فرودگاه 

شهید بهشتی اصفهان فرود اضطراری داشتند.
منصور شیشــه فروش گفت: فرود اضطراری هواپیمایی 
ایران ایر از بوشــهر به تهران به دلیل نقــص فنی بود که 
مسافران در هتل اسکان داده شــدند و صبح روز جمعه 
با یک پــرواز جایگزین به تهران رفتنــد. در این هواپیما 
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه که به بوشهر 

سفر کرده بود نیز حضور داشت.
پرواز فوکر1۰۰ از مقصد بوشهر به فرودگاه مهرآباد تهران 
به دلیل نقص فنی و پروازهای دیگر شامل پرواز استانبول 
و مدینه به فرودگاه امام خمینی تهران، پرواز 737 مشهد 
و پرواز کیش به فرودگاه مهرآباد تهران نیز به علت شرایط 

جوی تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشستند.
ناگفتــه نماند که فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
اصفهان، فرودگاه احتیاطی و معین پروازهای 11 استان 
در زمان بروز حوادث غیرمترقبــه و بیش از ۶۰ درصد از 
پروازهای داخلی فضای کشور اســت. این فرودگاه واقع 
در شــرق اصفهان دارای ۲ باند با 1۰ جایــگاه پذیرش 
انواع هواپیمای مســافربری و ترمینال پروازهای داخلی 

و خارجی است.

از سرگیری پروازهای فرودگاه امام خمینی
همزمان با اختالل آب و هوایی و ورود ســامانه بارشــی 
مونسون به کشور، عصر پنجشنبه 3پرواز به دلیل شرایط بد 
آب و هوایی از فرود در فرودگاه امام خمینی انصراف دادند. 
یکی از آنها پرواز ایرباس شــرکت هواپیمایی لوفتهانزا از 

فرانکفورت به تهران بود.
پرواز1597 از مدینه نیز که به  علت نامساعد بودن شرایط 
جوی فرودگاه امام خمینی به اصفهان تغییر مســیر داده 

بود، بعد از سوختگیری به فرودگاه امام خمینی بازگشت.
ظهر دیروز، جمعه نیز با اعالم پایداری شــرایط جوی در 
فرودگاه امام  خمینی، پروازهای خارجی که مجبور به فرود 
در فرودگاه های پشتیبان ازجمله اصفهان شده بودند، به 
فرودگاه امام خمینی بازگشــتند. براساس اعالم فرودگاه 
امام خمینی با عادی شدن شرایط آب و هوایی، لندینگ 

پروازهای خارجی از سر گرفته شد.

ترکیدن الستیک هواپیما در مشهد
روز گذشــته همزمان با اختالل پروازها به دلیل شرایط 
جوی، ترکیدن الستیک هواپیما در مسیر مشهد به نجف 

هم در این مسیر اختالل ایجاد کرد.
صبح روز جمعه پرواز شماره۶۶43 از مشهد به نجف پس 
از برخاستن، دچار ترکیدگی الســتیک چرخ شد و پس 
از کاهش ســوخت با ادامه پرواز در فضای تقرب مشهد و 

رسیدن به وزن مجاز در باند فرودگاه مشهد فرود آمد.
خلبان درخواست تخلیه مسافران از طریق سرسره نجات 
را صادر کرد و همه مسافران، سالم هواپیما را ترک کردند.

حادثه

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

میز خبر 

استمرار هشدار نارنجی و قرمز 
 سازمان هواشناسی در آخرین هشدار سطح نارنجی خود برای 26استان که تا یکشنبه ادامه 
دارد، امروز )شنبه( در استان های کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، بوشهر، غرب یزد، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، 
خراسان شمالی، شمال خراســان رضوی، مازندران، ارتفاعات و دامنه در گلستان، جنوب 
آذربایجان شرقی، غرب کردستان، تهران، البرز، ارتفاعات سمنان احتمال جاری شدن سیالب، 
صاعقه و باد شدید هشدار داده است. این هشدار برای فردا )یکشنبه( مربوط به استان های 
اردبیل، گیالن، مازندران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمان، نیمه 
شرقی لرستان، شرق و جنوب خوزســتان، مرکزی، قم، البرز، تهران، زنجان، قزوین، شرق و 
شمال آذربایجان شرقی، بوشهر، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، غرب یزد، نیمه غربی 

اصفهان است.
در همین زمان اما هشدار قرمز اعالم شده برای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد و خوزســتان هم ادامه خواهد داشــت. جاری شدن سیالب، طغیان 
رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و منازل، اختالل در ناوگان حمل ونقل، کاهش شعاع دید، احتمال 
تخریب پل ها و مسدودشدن جاده ها، خسارت به صنعت کشــاورزی و شکستن درختان و 

تیرهای برق از مخاطرات پدیده جوی مونسون در این مناطق است.

مکث

جاده های مسدود
 رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی کشور محورهای مواصالتی مسدود 
را اعالم کرد. سرهنگ احمد شیرانی گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال )مسیر رفت 
و برگشت( از ساعت 2۳:۳۰ پنجشنبه شب به علت بارندگی شدید و احتمال نشست آسفالت 

تا اطالع بعدی مسدود است.
وی با بیان اینکه محور هراز با توجه به ادامه عملیات پاکسازی گل و الی تا اطالع بعدی مسدود 
است، ادامه داد: جاده سولقان به امامزاده داود به علت ادامه پاکسازی سطح جاده مسدود است.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی- کشور خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر مســیرهای جایگزین جاده فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت برای تردد به استان های 

شمالی و بالعکس باز و وضعیت ترافیک روان دارد.
شیرانی تصریح کرد: بیشتر مسیرهای مسدود بازگشایی شده و تعدادی از جاده های اصلی 
شامل شــهداد- نهبندان و ریگان - ایرانشــهر و زاهدان - میرجاوه کماکان مسدود است. 
همچنین جاده بندر خمیر - بندرلنگه محدوده روســتای کنخ تا اطالع بعدی مسدود بوده و 

تردد از مسیر جایگزین بندرخمیر - دژگان - بندرلنگه انجام می شود.

مکث

رنا
:  ای

س
عک

سیالب کام »گاوخونی« را  تر کرد
در پی بارش های موسمی و جاری شدن سیالب کام تاالب 
گاوخونی تر شد. به گزارش مهر، تاالب بین المللی گاوخونی 
که با وسعت 47هزار هکتار در جنوب شرق استان اصفهان 
و ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد در ۲3 سال گذشته با 
بحران خشــکیدگی روبه رو بوده و در این سال ها حقابه آن 

به طور کامل تأمین نشده است.
4سال پیش و در پی سیل فروردین 1398 پس از 15 سال 
خشــکی، حدود 5میلیون مترمکعب آب به این پهنه عظیم 
رسید درحالی که سهم گاوخونی از زاینده رود در این سال ها 
فقط اندک پســاب فاضــالب تصفیه خانه هــا و زهاب های 

کشاورزی بوده است.
حسین اصغری از ساکنان ورزنه و از دوستداران محیط زیست 
و تاالب گاوخونی که از صبح دیــروز لحظه به لحظه از ورود 
سیالب به تاالب تصویربرداری کرده است، گفت: سیالب ها 
از سمت قلعه خرگوشی در شرق تاالب و نیز از سمت گردنه 
مال احمد ورزنه در ضلع شــمال غرب تاالب وارد گاوخونی 

شده است.

هشدار وقوع سیالب در 
آذربایجان شرقی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نسبت 
به احتمال سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل ها و آبگرفتگی 
معابر در استان هشدار داد. به گزارش ایرنا، محمدباقر هنربر 
افزود: با عنایت به صدور هشدارهای جوی شماره ۲9 سطح 
زرد هواشناسی استان و شماره های ۶۰ و ۶1 سطح نارنجی 
سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار، 
وزش باد گاهی تا شدید و رگبار باران و رعد و برق در نواحی 
استان )به ویژه نواحی شمالی و شرقی( از بعدازظهر پنجشنبه 

تا اوایل دوشنبه آینده پیش بینی می شود.
وی بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و ســیالبی 
شدن رودخانه ها و مسیل ها و اصابت صاعقه در نواحی مستعد، 
احتمال بارش تگرگ، احتمال ســقوط و یا پرتاب اجســام 
سبک، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و خســارت به سازه های 
سبک و آتش سوزی فضاهای سبز و در نیمه جنوبی احتمال 

کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.
هنربر از شهروندان خواست از توقف و اتراق در حریم و بستر 

رودخانه ها و مسیل ها اکیدا پرهیز کنند.

انشرقی
آذربایج

اصفهان

عکس خبر

تخلیه فوری بافت تاریخی یزد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردا ری 
یزد از اهالی خواست در پی بارش های شدید و سیل آسا 
در شهر و فرســوده بودن بافت تاریخی، منازل خود را 

تخلیه کنند و در محل های امن مستقر شوند.
به گزارش یزد، ســیدمحمد حســین پور گفت: تمام 
حسینیه ها و مســاجد خارج بافت تاریخی باز بوده و 
امکان استقرار ساکنان عزیز بافت تاریخی در محل های 

ذکر شده فراهم شده است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
یزد ادامه داد: بر این اساس، ورزشگاه والیبال مهدی آباد 
)تقاطع کوچه صحرا(، ورزشگاه شهید صدوقی )ابتداي 
بلوار امام جعفر صادق)ع( از ســمت خیابان کاشانی( 
و ورزشــگاه کوثر )پاســداران( نیز باز است و ساکنان 
بافت می توانند در این محل ها به صورت موقت اسکان 

داشته باشند.
 تمام خروجی ها به سمت تفت و مهریز مسدود است و از 
شهروندان یزد درخواست شده از هرگونه تردد در شهر 

و جاده ها خودداری کنند.
بر اثر بارش های شــدید یک منزل مسکونی در بافت 
تاریخی یزد به طور کامل تخریب و این حادثه ســبب 

فوت یک شهروند و مصدومیت ۲ نفر شده است.
در بیشــتر مناطق استان شــاهد جاری شدن سیل و 
آب گرفتگی کامــل زیرگذرها و منازل شــهر بودیم. 
همچنین در مناطق مختلف شهر یزد شاهد فرونشست 
زمین بودیم که یکی از این فرونشســت ها در منطقه 
بعثت یــزد اتفاق افتاد و باعث خســارت بــه منازل و 

ماشین ها شد.

 خبر

عدد خبر

مدیرکل بحران استانداری فارس از تخلیه 
روستای حسین آباد شهرستان فراشبند 
به دلیل جاری شدن سیالب خبر داد. به 
گزارش ایسنا،  خلیل عبداللهی گفت: 
در پــی وقوع ســیالب در نقــاط مختلف 
فــارس، شــاهد آبگرفتگــی در برخــی 
مناطق روستایی و شهری هستیم که با 
حضور بموقع نیروهای امدادی در حال 

تخلیه است.

یک
روستا  

فارس

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای کرمــان با اشــاره به 
بازگشــایی 3محور تاکنون گفــت: جاری 
شــدن ســیالب و طغیــان رودخانه هــا به 
۵۰۰کیلومتــر از راه های اصلی و شــریانی 
شمال کرمان خســارت وارد کرده است. 
به گــزارش ایرنا، ســیدحمزه روح االمینی 
افــزود: خســارت  بــه محورهــای ارتباطی 
شهرستان ارزوییه، رفسنجان، کوهبنان، 

زرند و سیرجان فراوان بوده است.

500
کیلومتر  

کرمان

مدیــرکل امــور عشــایر چهارمحــال و 
بختیاری درباره خسارت های وارد شده 
به عشــایر این اســتان گفت: براساس 
برآوردهــای اولیــه متأســفانه بیــش از 
2هزار گوسفند از عشایر استان از بین 
رفته اســت. بــه گــزارش ایســنا، یحیی 
حســین پور گفــت: 2۰۰چــادر عشــایر 
نیز در اثــر وزش باد تخریــب و غیرقابل 

استفاده شده است.

2000
رأس  

لوبختیاری
چهارمحا

قم

 خسارت سیل 
در جعفرآباد قم

 پنجشنبه شب در جاده قم -گرمسار بعد از عوارضی، 
بارندگی شدید همراه با توفان و گردوغبار ایجاد شد و سیالبی 
در منطقه حوالی روستای جعفرآباد این استان شکل گرفت. 

جعفرآباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قم 
است که با بیش از 7۵۰۰کیلومترمربع جمعیتی حدود 3۵ 

هزارنفر دارد. منبع: تسنیم  

یزد


