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خوزستان میزبان سیل لرستان میشود

اسفند سیالبی ایران

ایرنا

گــروه ایــران زمین  /ســیل در ســال 98
لرســتان را رها نکرد نــه در آغاز و نه در
پایان؛ لرســتان ســال  1398را با ســیل
آغاز کرد و هزاران روســتا نشین و شهر
نشین در این ســیل مهیب بیخانمان
شــدند .آثــار بیــش از  10هــزار میلیارد
تومــان خســارت بــه زیرســاختهای
عمرانی و تأسیسات اســتان در سراسر
لرســتان هنوز دیده میشــود و بسیاری
از تخریبهــای ســیل فروردیــن مــاه
در این اســتان هنوز بازســازی و ترمیم
نشده است .اکنون آخرین ماه سال 98
هم در لرستان با سیل بدرقه میشود.
بارشهــای ســیل آســایی کــه ایــن
اســتان را از روز دوشنبه درنوردیده بود
ظهــر دیروز(چهارشــنبه) آرام گرفــت
اما خسارتهایی را به زیر ساختهای
این اســتان وارد کرد .این اســتان غربی
کشــور در حالی  ۷۲ســاعت ســیالبی را
ســپری کــرد کــه امســال بــرای دومین
بار ســیل ویرانگر را تجربه کرده اســت.
همانگونــه کــه ســازمان هواشناســی
هشــدار داده بــود در ایــن چنــد روزه
میــزان بارشهــا در برخــی نقــاط
اســتان مانند «ونایــی» بروجرد به ۱۹۶
میلیمتــر رســید ،ثبت این عــدد یعنی
اینکه میزان بارشها نســبت به ســیل
فروردین ماه کــه حداکثر  ۱۲۰میلیمتر
بود بسیار بیشتر است.
ëëخســارت هزار و  100میلیارد تومانی به
زیرساختها
گــودرز امیــری «معــاون امــور
هماهنگــی اســتاندار لرســتان در
گفتوگــو بــا «ایــران» تصریــح کــرد:
ظهــر دیــروز (چهارشــنبه) ســیالب در
بخشهایــی از اســتان فروکــش کــرد
کــه خوشــبختانه هیــچ تلفــات جانــی
نداشــتیم و در حــال حاضــر مشــغول
بررســی نهایــی میــزان خســارتها در
بخشهــای مختلــف هســتیم .بهگفته
امیری بیشــترین خسارت در این سیل

متوجــه بخــش راههــا و آب و فاضالب
بــوده اســت .بهگفتــه وی پیشبینــی
میشــود در ایــن دو بخــش حداقــل
 ۶۰۰میلیــارد تومــان خســارت وارد
شــده اســت .معاون اســتاندار لرستان
اعــام کرد :درســیل اخیر  ۳۵۰روســتا
در اســتان تحت تأثیر سیل قرار گرفت
که راه روســتایی  ۲۰۰روســتا به زیر آب
رفت و مســدود شــد .جاده کوشــکی -
شاکری از جمله راههایی است که گفته
میشود کامالً تخریب شده است.
امیری با اشــاره به اینکه متأســفانه
در برخــی مــوارد راههــای ارتباطــی که
در جریــان ســیل فروردیــن مــاه دچــار
خســارت جــدی شــده بــود بــه علــت
محدودیــت اعتبــار و زمــان بــه طــور
موقــت ترمیم شــده بــود که بــار دیگر
بهطــور جدی آســیب دیدنــد .معاون
اســتاندار توضیــح داد راه ارتباطــی
پلدختــر -خــرم آبــاد از ایــن دســت
اســت که بــه علت اینکــه کمــاکان زیر
آب اســت از حجــم تخریــب اطــاع
دقیقی در دســت نیســت .وی بار دیگر
تأکید کرد که خوشبختانه با هماهنگی
مثلــث رســانهها ،مــردم و مســئوالن و
اعتمــاد متقابلــی کــه بــه وجــود آمده
بــود مشــارکت مــردم مثــال زدنــی
بــود و همیــن مســأله موجــب کاهش
خســارتها نســبت به ســیل فروردین
ماه شد.
ëëقطع شدن آب و گاز در معموالن
در همیــن حــال «غالمرضــا آقــا
میرزایــی» مدیــر کل مدیریــت بحران
لرســتان نیــز بــه «ایــران» گفــت :روز
گذشــته و بهدنبــال بروز ســیالب آب و
گاز شــهر معمــوالن بهدلیــل تخریــب
خطــوط قطــع شــده بــود .وی افــزود:
روزگذشــته حجــم ســیالب بــه حــدی
بــود کــه میتــوان گفــت دبــی ورودی
رودخانههــای لرســتان بــه دو برابــر
تــابآوری و ظرفیــت رودخانههــا

رســیده بود .به گفته وی روز گذشــته ۵
بالگــرد و  ۴۰۰اکیــپ امدادی لرســتان
و اســتانهای معین شــمال اصفهان،
همــدان ،ایالم ،کرمانشــاه و کردســتان
وظیفــه امدادرســانی را برعهــده
داشــتند .به گفته امداد رســانان عالوه
بــر تخلیــه واحدهــای مســکونی غرب
پلدختــر صدهــا خانــوار در نورآبــاد در
مکانهای امن اســکان داده شــدند .از
سوی دیگر «رضا میرزایی» مدیرعامل
آب منطقهای لرســتان هم به «ایران»
گفت :هنوز نمیتوان حجم ســیالب را
بهطور دقیق اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه بهدنبال وقوع
سیالب در حال حاضر بهطور میانگین
 ۶۲درصــد حجــم ســدهای لرســتان
پــرآب شــده اســت ،افــزود :هماکنــون
 ۶۷درصد حجم مخزن ســد ایوشــان،
۵۵درصد مروک ۵۹ ،درصد سد خان
آباد ۶۰ ،درصد ســد کرنــاز و ۶۲درصد
ســد حوزیــان آبگیــری شــده؛ امــا ســد
کوهدشت سر ریز کرده است.
ëëبسته شدن راه  50روستا در ایالم
«اســماعیل نجار» ،رئیس ســازمان
مدیریــت بحــران کشــور درگفتوگو با
«ایران» در خصوص خسارات ناشی از
سیل دیروز اظهار داشت :خوشبختانه
تاکنــون گزارشــی از تلفــات جانــی
بواســطه ســیل در اســتانهای درگیــر
بارشهای شدید نداشتیم.
نجــار درباره وضعیت اســتان ایالم
هــم گفت :در ایالم بهدلیل شکســتگی
یــک پــل ،راه  50روســتا بســته شــده
کــه بــزودی بازگشــایی میشــود .در
اســتانهای همــدان و اصفهــان هــم
تخریبهــا جزئــی بــوده ،بهطــوری که
در اســتان همــدان خســارات بیشــتر
بــه انبارهــای علوفــه وارد شــده و در
اصفهان بخشهای روســتایی آســیب
جزئی دیدند .رئیس سازمان مدیریت
بحران کشــور خاطرنشــان کرد :برآورد

ثبت  5/55میلیمتر باران ظرف  24ساعت در هواشناسی پایتخت

بارش بیسابقه در  70سال اخیر در تهران

تهــران از شــامگاه دوشــنبه تــا ظهر چهارشــنبه
برش زیــر بارش بیوقفه باران بــود .اتفاقی که از نظر
قدیمیهــای تهــران هــم کــم ســابقه توصیف
میشــود .اطالعات ثبت ســوابق ســازمان هواشناسی هم
همیــن را میگویــد .ثبــت  55.5میلیمتــر بــارش دریــک
بازه زمانی  24ســاعته در تهران رکورد شکســت .ســازمان
هواشناسی اعالم کرد که این بارش طی مدت یاد شده در
ایســتگاه مهرآباد تهران ثبت شده اســت .این ایستگاه در
ســال  1951میالدی تأسیس شــده و نخستین بار است که
چنیــن رکوردی را ثبت کرده اســت .البته یک رکورد دیگر
دقیقتــر خســارات در بخــش راه هــا؛
مســکن ،کشــاورزی و زیرســاختها
منوط به فروکش کردن آب در مناطق
درگیــر اســت کــه بــا توجــه بهشــدت
بارشها کمی زمانبر است.
ëëروســتاییان کوهدشــت در محاصره
سیل
بارشهــای سیلآســای اخیــر در
نقــاط مختلــف کشــور بویژه لرســتان،

هــم همزمان بــا این بــارش تاریخی در تهران ثبت شــده
است .مدیرکل امورخدمات شهری شهرداری تهران گفت
که با وجود این حجم سنگین بارش ،آبگرفتگی خیابانها
و مسدودشــدن مســیلها و انهار در تهران گزارش نشــده
اســت .عطایی با اشــاره به اینکه تا ایــن لحظه هیچ مورد
ویــژهای از آبگرفتگــی گزارش نشــده اســت ،تصریح کرد:
زمانی شــهر دچار خطر میشــود که رودخانهها ،مسیلها
و کانالها ســرریز شــوند اما خوشبختانه با تمهیداتی که از
ســوی شــهرداری تهران انجام شــده ،وضعیت کانالها و
مسیلهای شهر تهران مناسب است.

ســبب خســاراتی بــه روســتاها و
شهرستانها و انســداد و آبگرفتگی در
مسیرها و جادهها شده است« .سیالب
در راه اســت» هشــداری بــود کــه در
روزهــای گذشــته هواشناســی لرســتان
نســبت بــه آن اخطار داد ،تا مســئوالن
اســتان و مردم برای مقابله با ســیالب
احتمالــی آمادگــی داشــته باشــند تــا
هماننــد ســیل ویرانگــر فروردینمــاه

امســال غافلگیــر نشــوند .بارشهــای
سیلآســا راه ارتباطــی  58روســتای
کوهدشــت شــمالی را قطــع کــرده و
مردمان این دیار درحالی در محاصره
ســیل قــرار گرفتهانــد کــه خانههــای
ســنگی آنــان گرمــا نــدارد .مرتضــی
کائیدی رئیس آب و فاضالب روستایی
پلدختر با بیان اینکه سیالب آب شرب
 49روســتای ایــن شهرســتان را قطــع

کرده ،اظهار داشت25 :روستای بخش
مرکــزی از جملــه مجتمــع واشــیان به
ســبب قطــع بــرق و 24روســتا هــم به
سبب تخریب خطوط انتقال و تخریب
شبکهها ،آب ها قطع شده است.
ëëتخلیــه  1000واحد مســکونی در ضلع
غربی شهر پلدختر
شــهردار پلدختــر نیز با بیــان اینکه
طــی روزهــای گذشــته  1000واحــد
مســکونی در ضلع غربی شهر پلدختر
تخلیه شــده ،گفت :در صورت افزایش
دبــی رودخانــه کشــکان آب وارد شــهر
پلدختر خواهد شد.
ëëبحران سیالب به نهاوند رسید
مــراد ناصری فرمانــدار نهاوند هم
گفت :زیرســاختهای کشاورزی مانند
شــیالت و زمینهای زراعی ،واحدهای
دامداری ،همچنین جادهها و امکانات
آب شــرب روســتاهای نهاونــد بهدلیل
بروز سیل بشدت خسارت دیدهاند.
ëëتــردد در جادههــا بــه شــرط داشــتن
تجهیزات
در همین حال ،ســازمان راهداری و
حملونقل جــادهای ب ا توجه به بارش
ســنگین بــرف در بیشــتر جادههــای
کشــور اعالم کرد کــه وضعیت جادهها
به غیــراز جاده چالوس بــرای تردد به
شــرط داشــتن تجهیــزات ایمنــی الزم
مناسب است.
 ëëسیالب لرستان به خوزستان میرسد
در همیــن حــال «داریــوش
بهارلویــی» ،مدیــر دفتــر برنامهریــزی
منابــع آب معاونــت مطالعــات پایــه
ســازمان آب و برق خوزســتان تصریح
کرد :انتظار داریم ســیالب لرســتان به
خوزستان نیز برسد.
بهگفتــه وی ،در بارشهایــی کــه
از چنــد روز گذشــته تاکنــون رخ داده،
شاهد افزایش چشمگیر ورودی آب به
حوضههــای کارون ،کرخه ،دز و مارون
هســتیم .در این زمینه بیشــترین پیک

ساعتی ثبت شده در زمینه ورودی آب
به حوضههای آبریز ،مربوط به حوضه
ســد دز بــا  ۴هــزار و ۳۰۰مترمکعب بر
ثانیه بوده است.
ëëجاده چالوس تا جمعه مسدود است
بــارش بــرف پــس از  ۲روز بــارش
بــاران شــدید بــرای چندمیــن بــار در
زمســتان جــاری چهره اســتان البــرز را
ســفید پوش کــرد .البته این بــارش ها
به غیر از مشکالتی که برای شهروندان
ایجــاد کرد ســبب گرفتار شــدن صدها
خــودرو در خیابان های اصلی و فرعی
کرج شــد .منصور رحمانیان مدیر کل
هواشناسی اســتان البرز در این باره در
گفــت و گو بــا «ایــران» اظهار داشــت:
بر اســاس پیش بینیهای هواشناســی
بارش برف ســنگین دور از انتظار نبود
و طــی روزهــای گذشــته در اینبــاره
هشــدارهای الزم داده شــده بــود .وی
ادامــه داد :بــا ورود ســامانه بارشــی از
اواخر روز دوشنبه بارش باران در البرز
آغاز شد ومیانگین بارشها تا پایان روز
سه شنبه ۵۹میلیمتر در این استان به
ثبت رسید.
گودرز محمودی مدیر کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان البرز نیز
اظهار داشــت :با توجه به شدت بارش
برف و وقوع کوالک و همچنین ریزش
بهمــن در جــاده چالــوس ایــن محــور
ارتباطــی تــا روز جمعــه  ۹اســفند مــاه
مسدود است .وی با اشاره به فعالیت
 ۲۰۰راهــدار در محورهــای مواصالتــی
اســتان افــزود :به دنبال بــارش ها ۱۳۱
ماشــین راهــداری در جاده ها مســتقر
شده تا به مسافران گرفتار کمک کند.
محمــودی بــا تأکیــد بــر همــراه
داشــتن زنجیر چــرخ توســط رانندگان
 ،خاطرنشــان کــرد :مردم از ســفرهای
غیرضروری اجتناب کرده و در صورت
لزوم قبل از سفر از طریق شماره  ۱۴۱از
وضعیت راه ها مطلع شوند.

