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زاهــدان -در فــاز اول شیرینســازی آب چاههــای ژرف در سیســتان ،یکهــزار
مترمکعب آب در شبانه روز از طریق خط انتقال به طول  ۶کیلومتر به خطوط
آبرســانی در شهرســتان نیمروز متصل و بخشــی از کمبود آب این منطقه رفع
میشود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچســتان با اعالم این خبر
گفت :شــرایط بــه گونهای پیش رفته کــه چاهنیمهها که بــرای منابع تأمین آب
آشامیدنی شهرها و روستاهای سیستان در نظر گرفته شدهاند ،چند سال است
آوردی از رودخانه هیرمند نداشتهاند که با مدیریت انجام شده جابهجایی آب
بین چاهنیمههای چهار به سه و  ۲به یک و تصفیه آب از طریق ایستگاه پمپاژ و
تصفیه خانههای موجود و انتقال آن از طریق خطوط انتقال و شبکههای توزیع
در دسترس مردم منطقه قرار میگیرد.
علیرضــا قاســمی افزود :شــرایط بــه گونهای پیــش رفته که چــاه نیمهها که
بهعنوان منابع تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای سیستان در نظر گرفته
شــدهاند ،چند ســال اســت آوردی از رودخانه هیرمند نداشتهاند که با مدیریت
انجام شــده جابهجایی آب بین چاهنیمههای چهار به ســه و  ۲به یک و تصفیه
آب از طریــق ایســتگاه پمپــاژ و تصفیه خانههای موجــود و انتقــال آن از طریق
خطوط انتقال و شبکههای توزیع در دسترس مردم منطقه قرار میگیرد.
وی اظهارداشت :پیرو سفر رئیسجمهور به استان و نظر مساعد وزیر نیرو و
با هماهنگــی به عمل آمده با معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور موضوع
اســتفاده از چاههــای ژرف و توســعه چاههــای جدیــد در دســتور کار وزارت نیرو
بهعنوان متولی تأمین آب قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به این مهم مقرر شد برای چاههای ژرف شماره  ۲و  ۳آب
شیرینکن نصب و با اجرای خطوط انتقال جدید به خطوط انتقال و شبکههای
توزیع روستایی متصل شود.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای تحقــق شــعار ســال ،یــک شــرکت
دانشبنیان بهعنوان ســرمایهگذار طرح معرفی شــده اســت ،اظهارداشــت :به
منظور اجرای این طرح ،آب شــیرین کن در محل چاه شــماره ســه با استفاده از
ظرفیت سرمایهگذار در حال اخذ مجوزهای قانونی و مرحله امضای قرارداد با
سرمایهگذار است.

تعطیلینیمیازجایگاههایسوخت«سیانجی»بوشهر

بوشــهر  -مدیر روابط عمومی شــرکت ملــی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
بوشــهر گفــت :از ۳۵جایــگاه ســوخت گاز ســیانجی موجــود در ایــن اســتان
۱۵جایگاه در زمان حاضر از سرویس خارج شده و غیرفعال هستند.
توگو بــا ایرنا ،افزود :از این تعــداد ۹جایگاه عرضه
«مهــرداد بیوکی» در گف 
سیانجی ب ه دلیل برخی نکات ایمنی و استانداردسازی نشدن تعطیل شدهاند
همچنین ۶جایگاه دیگر نیز ب ه دلیل نقص فنی ،نبود بهرهبرداری و خرابی رمپ
ورودی به علت آببردگی ناشی از سیالب ،تعطیل شدهاند.
بــه گفته بیوکی جایگاههای ســیانجی ملزم هســتند بعــد از مدت معینی
فعالیت ،نسبت به استانداردسازی و ایمنی دوباره اقدام کنند در همین ارتباط
بازدیدهــا و نظارتهــای مســتمری از ســوی اداره کل اســتاندارد و تحقیقــات
صنعتــی انجام میشــود کــه در بازدید بــه عمل آمــده جایگاههایی کــه از نظر
ایمنی دچار کاستیهایی بودند شناسایی و نسبت به خارج شدن آنها از سرویس
اقدام شــد .وی خاطرنشــان کرد :پیگیری الزم وارد مدار شــدن این جایگاهها در
کوتاهترین زمان ممکن در حال انجام است.
سمنان  -استاندار سمنان با اشاره به تخصیص اعتبارات قابلتوجهی به استان،
در جریان ســفر رئیسجمهور به ســمنان هشــدار داد :به هیچ وجه قابل قبول
نخواهــد بود که اعتبارات نقدی حاصل از ســفر رئیسجمهور به اســتان جذب
نشده و برگشت داده شود.
سیدمحمدرضا هاشمی در بازدید از دیوان محاسبات این استان به رویکرد
مردمی بودن دولت دکتر رئیسی پرداخت و اظهار کرد :ما ب ه دنبال تفسیر قانون
به نفع مردم استان هستیم.
وی بــا اشــاره به عملکرد بســیار خــوب این اســتان در حمایــت از واحدهای
صنعتــی و تولیدی مشــکلدار افزود :بالغ بر ۴۵۰میلیــارد تومان اعتبار از محل
تبصره  ۱۸در سطح استان پرداخت شده است.
استاندار ســمنان در ادامه از فعالسازی ۴۵واحد ۱۰۰درصد راکد طی هفت
ماهه اخیر در این استان خبر داد.
هاشــمی با اشــاره به لزوم اشــتغالزایی بیشــتر و تثبیت مشــاغل موجود در
شــرایط تحریمــی فعلــی اظهار کرد :بایــد همه توان خــود را برای فعالســازی
کارخانهها و واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل به کار گیریم.
وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی به دالیل مختلفی تعطیل
شــده بودند ،افــزود :خوشــبختانه با تالش همکاران در اســتان طــی هفت ماه
گذشته ۴۵واحد ۱۰۰درصد راکد ،احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

ایران واشقانیفراهانی
خبرنگار

ســرقت میلههای پرچم بر فــراز مزارها
در امامــزاده محمــد کــرج ،بــه ســرقت
رفتــن قــاب عکسهــای آلومینیومــی،
زبالههای انباشته شده و پراکنده در بین
قبور ،تخریب ســنگ قبر پدران و مادران
آســمانی به بهانــه بریدن آهــنآالت به
کار رفته و مشــاهده شــهروندان دلســوز
در حــال جمــعآوری زبالــه بــه خاطــر
ثــواب و بهداشــت ،کافی اســت تا چهره
نازیبایی از یک گورستان در بافت شهری
و پرازدحــام کــرج در ذهن هر تماشــاگر
به یــادگار بگذارد؛ اما تلخــی این روایت
غمانگیــز وقتی بــا جان و ذهنــت درگیر
میشــود کــه بــا ورود بــه محوطــه یــک
امامــزاده ،حس آرامــش و نیایش جای
خــود را به آشــفتگی و بینظمــی بدهد.
دیگــر نمیتوان برای آرامش یا عبرت پا
به این آســتان گذاشت که همه وجودت
لبریز از ناامنی و گالیه میشود.
ســارقان بــرای ســرقت آهنآالت بــه کار
رفته ،تعــداد زیــادی قبــور را در امامزاده
محمــد کــرج تخریــب کردند ،امــا بهای
چند کیلو آهن به ســرقت رفته را چگونه
میتــوان در ترازوی بهــای گریههای یک
مادر ســنجید؟ بــه خاطر ســهلانگاری و
کوتاهــی متولیــان ،حتی پــدران و مادران
آســمانی در خانه ابدی خــود نیز آرامش
ندارنــد .بــرای کــمکاری و فراموشــی
مسئوالن اوقاف و شهرداری کرج از وظیفه
ذاتیشان فقط شرمنده شهدا میشویم
پیاپــی .جایــی کــه چند شــهید 15ســاله،
چندیــن بــرادر شــهید از یــک خانــواده و
ســرداران شــهید کلهــر و شرعپســند و...
نشــانی از خــود روی زمین گذاشــتهاند تا
یــادآور رشادتهایشــان باشــد ،حکایتگر
ناتوانی و غفلت متولیان شده است.
پیــش از ایــن نیــز ســرقت
طارمیهــای قبور شــهدا و تخریب قاب
عکسهایشــان برای ســرقت چند تکه
آلومینیوم صــورت گرفته بود که گزارش
مبسوطی در روزنامه ایران منتشر شد.
تکــرار هــر هفتــهای ایــن اتفــاق و
زبالههای انباشته شده و پراکنده در بین
قبور در این امامــزاده موجب نارضایتی
اســت؛ موضوعــی که مــورد جریحــهدار
شــدن احساســات و عواطــف عمومــی
مردمی شــده که بــا پرداخــت چند صد
میلیــون تومــان هزینــه خرید یــک قبر،
انتظــار دریافــت خدمــات و احتــرام از
سازمان اوقاف و امور خیریه استان البرز
دارند.
شــاید ضروری اســت در ورود به این

محــل اعالم شــود :لطفــاً بــرای مردگان
خود ،نگهبان بگمارید.

ëëنابســامانی در چهارمیــن گلــزار
شهدایکشور
پیــرزن آنقــدر عصبانــی اســت کــه
نفســش بــه شــماره افتــاده و بیقــراری
میکند .مدام تهدید به شکایت میکند
و میگوید :شوهرم یک عمر از زن و  6تا
بچــه دور بود تا لقمه نانی برای خانواده
بیــاورد .حاال در قبر هــم آرامش ندارد و
ما هم باید نگران باشــیم که شــبانه دزد
بر سر مزارش نیاید؟ بهخاطر بیسوادی
روی ســنگ قبــر شــوهرم عکســش را
حکاکــی کردند تا راحتتــر پیدا کنم ،اما
نبشــیها را که دزدیدهاند ،عکســش هم
از بین رفته.
ن سوتر زن جوانی با ابراز ناراحتی به
آ
کیســه زباله بزرگی که در دست مادرش
اســت ،اشاره میکند :از بس اینجا کثیف
اســت ،مــادرم هربــار که بــه مــزار پدرم
میآید ،زبالههای بین قبور را برای ثواب
جمــع میکند .واقعاً مشــخص نیســت
چــرا بــا پرداخــت  200میلیــون تومــان
هزینه خرید یک قبر در طبقه دوم ،هیچ
خدماتی ارائه نمیشود؟
مــرد جوانــی بــه قبــر بــه هــم ریخته
مادرش اشاره میکند که چیزی از سنگ
و نــام و نشــان او باقــی نمانده؛ ســارقان
تــاش کــرده بودند ســنگ قبــر دیگری
در کنــار مادرش را هــم تخریب کنند که
موفق نشده بودند.
ســالگرد درگذشــت یــک پدر اســت.
خانواده او با دیدن وضعیت ســنگ قبر
و درختــی که ب ه دلیل ســرقت آهنهای
گلدانش ،از جا درآمده و خشــک شــده،
ابــراز تأســف میکننــد .مــردم آزرده
خاطرند .اینهــا همه حاصل توقف چند
دقیقــهای یــک خبرنــگار در چهارمیــن
گلزار شهدای کشور است.
ëëضلعشمالیامامزاده،محصورنیست
امامــزاده محمــد کــرج بــا 17هکتــار
مســاحت ،در حصــارک پاییــن ،در یکی
از پرازدحامتریــن محلههــای کــرج قرار
دارد .بــ ه دلیــل قــرار گرفتــن در یکــی از
اصلیتریــن مناطــق شــهری و نزدیکی
به بازارهــای خرید ،در طول روز ترافیک
جمعیتــی کمنظیــری در ایــن محله به
چشم میخورد .قرار گرفتن مراکز خرید
ضایعــات و آهــنآالت در دیــواره غربی
این امامزاده ،چهره زشتی به این خیابان
داده اســت امــا وجــود خانوادههایــی که
چارهای جز فروش پســماند بــرای امرار

امامزادهمحمدکرجبا 17هکتارمساحتدرحصارکپایین،دریکیاز
پرازدحامترینمحلههایکرجقراردارد.بهدلیلقرارگرفتندریکیازاصلیترین
مناطقشهریونزدیکیبهبازارهایخرید،درطولروزترافیکجمعیتیکمنظیری
دراینمحلهبهچشممیخورد.قرارگرفتنمراکزخریدضایعاتوآهنآالت
در دیواره غربی این امامزاده ،چهره زشتی به این خیابان داده است اما وجود
خانوادههاییکهچارهایجزفروشپسماندبرایامرارمعاشخودندارند،بهکسبو
کاراینقشررونقبخشیدهاست
معاش خــود ندارند ،به کســبوکار این
قشر رونق بخشیده است.
مدیــر امامزاده محمد کــرج در مورد
وضعیــت نابســامان قبــور متوفیــان و
مزار شــهدا اظهار کرد :متاســفانه وجود
معتــادان متجاهــر و اعتیــاد ســارقان،
باعث شــده هر هفته شــاهد ایــن اتفاق
ناخوشــایند باشــیم کــه گذشــته از ضرر
مالــی ،موجــب هزینههــای معنــوی و
روحی برای آســیبدیدگان میشود .هر
چنــد دفتر امامزاده بــه محض مراجعه
هر شــاکی بــدون هزینــه ایــن تخریب را
ترمیــم و اصــاح میکنــد ،امــا افزایــش
تعداد قبــور آســیبدیده موجب کندی
این روند و زمانبر شدن آن است ،بویژه

اینکه در این آستان برنامههای فرهنگی
و یادوارهها نیز مدام در حال اجرا اســت
و تقریبــاً روزهــای تعطیــل هــم روزهای
پرکاری داریم.
ســید رســول عابــد خراســانی ،مدیر
امامــزاده بــا بیــان اینکــه اداره اوقــاف
وظیفــه نگهداری از قبور را بر عهده دارد
و ساماندهی و نگهداری از مزار شهدا بر
عهده بنیاد شــهید و امور ایثارگران البرز
اســت ،افزود :متأسفانه در محوطه مزار
شــهدا بــا ضعــف تبلیغات ،شــعارهای
تبلیغاتــی و نبــود تابلــو روبهرو هســتیم
کــه جــزو ضروریات گلزار شــهدا اســت.
حتــی آمــار دقیقی از تعداد شــهدا به ما
ارائــه ندادهانــد و گفتــه میشــود حــدود

1700شــهید در این امامزاده هســتند که
پدران و مادران شــهدا نیز نزدیکی گلزار
شهدا ،به خاک سپرده شدهاند.
وی بــا اشــاره به کمبود نیــروی کار در
ایــن آســتان ادامه داد :امامــزاده محمد
کــرج در هــر ســه شــیفت 4 ،نفــر نیروی
خدماتــی دارد .متأســفانه کمبــود نیرو،
فرســودگی و کهولــت ســن آنهــا ،کار را
ســختتر میکنــد .اداره اوقــاف جهــت
رفــاه حال مــردم این منطقه کــه تعداد
زیــادی از آنهــا در خانههــای 40متــری
زندگی میکنند و هیــچ امکانات رفاهی
و شــهری ندارند ،یک استخر در محوطه
امامزاده ســاخت ،اما مردم این منطقه
توانایی خرید بلیــت را ندارند و به ناچار

از محوطه سبز و درختکاری این امامزاده
برای گردش و تفریح اســتفاده میکنند.
بــه همین دلیــل روزانه با حجــم زیادی
از زبالــه در ایــن محل روبهرو میشــویم
که نظافت و پاکســازی آن خــارج از توان
 4نفــر نیروی خدماتی اســت .همچنین
مشــاهده میشــود کــه روزانــه تعــدادی
توشــوی خودرو
از راننــدگان بــرای شس 
در ایــن محــل توقــف میکننــد و بایــد
مــدام تذکــر بدهیــم .در طــول روز بارها
شــیرهای آب به ســرقت میرود و ناچار
به جایگزینی هستیم.
عابــد خراســانی افــزود :عصرهــا
در ایــن منطقــه بــا چنــد هــزار معتــاد
ســرگردان مواجه هســتیم که بــ ه دنبال
تهیــه مــواد و تأمین هزینه مواد هســتند
و بردن آهــنآالت قبــور راحتترین کار
بــرای آنهــا اســت و متأســفانه مدیریت
امامــزاده در ایــن موقعیــت دشــوار قرار
گرفتهاند .از سوی دیگر ب ه دلیل وسعت
ایــن محوطــه و همســطح نبــودن قبور،
ســارقان در حین ســرقت آهــنآالت در
پشــت درختان و گلدانهــای کنار قبرها
پنهــان میشــوند و نگهبانــان دید کافی
ندارند .سرقت آهنآالت هر هفته اتفاق
میافتد و ســاعت مشخصی ندارد .پس
از ســرقت و بریــده شــدن صندلیهــای
فلزی و نبشیها توسط سارقان ،ناچاریم
بــا دســتگاه فــرز ریشــههای باقیمانده را
از ســطح زمیــن پــاک کنیم کــه موجب
جراحت پای رهگذران نشود.
مدیــر امامزاده محمد کرج به نصب
دوربینهــای مداربســته در خیابانهای
اصلــی اشــاره کــرد و گفــت :تعــدادی
دوربین جدید نیز خریداری شــده است
تا اوضاع بیشــتر تحت کنترل قرار گیرد،
امــا متأســفانه چند مرحله هم ســارقان
شناســایی و دســتگیر شــدند که پلیس و
دادســرا به خاطر سرقت چند کیلو آهن
ضایعاتی ،مدتها درگیر پرونده شــدند
و این اتفاق هرگز متوقف نشد و همیشه
جریان دارد.
وی بــا اشــاره بــه طراحــی نامتعارف
برخــی قبــور گفــت :بــه کار گذاشــتن
صندلیهــای فلــزی بــا پایــه ضعیــف
یــا ســطوح تیــز ،طراحــی فانــوس و
شمعدانهای تزئینی باالی قبور ،نصب
مانع و طنابکشی برای رد نشدن از روی
قبرها ،استفاده از شیشههای نشکن روی
سنگهای گرانقیمت و ...نه تنها موجب
ترغیــب ســارقان و تحریک آنان اســت،
بلکه موجب آســیب به پاهای رهگذران
و پاره شدن لباسهای آنها میشود و به
نوعی حقالناس است.

جوالن  10روزه سیل 90 ،کشته و  8مفقودی داشت

پایان تاخت و تاز مونسون
شیما جهانبخش – زهره افشار

خبرنگار

بارشهای ســیالبی تابستان امسال که از
سیســتان و بلوچستان آغاز و دامنه آن به
چندین استان و حتی پایتخت نیز کشیده
شــد ،دیگــر به پایــان رســیده و آنطور که
پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد
از فــردا (جمعه) دیگر خبــری از تاخت و
تازهای مونسون نخواهد بود .هر چند این
سامانه امروز هم در ارتفاعات استانهای
سمنان و تهران خودی نشان داد و سبب
بارشهــای پراکنده شــد امــا دیگر رمقی
برایش نمانده است.
با آنکه در دو هفته گذشته سیالبهای
مونسونی  ۹۰نفر از هموطنانمان را به کام
مرگ کشاند و سبب خسارتهای زیادی
بــه زیرســاختها و تأسیســات زیربنایــی
اســتانهای زیــادی شــد امــا حاال بــا آرام
گرفتنش دیگــر زمان برآوردهای نهایی و
جبران خسارتها فرارسیده است.
درست اســت که مسئوالن و نیروهای
امــدادی از روزهــای اول در کنــار مــردم
بودنــد امــا از امــروز کار اصلی آنهــا برای
برگرداندن مردم به زندگی عادی شــروع
شــده و حاال آنها باید با تمام توان و البته
همــکاری خــود مــردم چهــره ســیلزده
شهرها و روستاها را بازسازی کنند.
«پیرحســین کولیونــد» ،رئیــس
جمعیــت هــال احمــر بــا اعــام اینکــه
تعداد قربانیان ســیالب به 90نفر رسیده
به «ایرنا» گفت :با وجود تالش نیروهای
امدادی هنــوز  8نفر مفقود شــده داریم.
به گفته وی ســیالبهای ناشــی از پدیده
مونســون کــه از اول مــرداد آغاز شــد۲۴ ،
استان آذربایجان شرقی ،اصفهان ،البرز،
بوشــهر ،تهــران ،چهارمحــال وبختیاری،
خراســان جنوبــی ،خراســان رضــوی،
خوزســتان ،زنجان ،ســمنان ،سیســتان و
بلوچســتان ،فارس ،قزویــن ،قم ،کرمان،

کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،لرستان،
مازنــدران ،مرکــزی ،هرمــزگان ،همــدان
و یــزد را درگیــر و خســارتهای زیادی بر
جای گذاشت.
ëëتاختوتازهایمونسونبهپایانرسید
در همین حــال «صــادق ضیاییان»،
مدیــرکل پیشبینــی و هشــدار ســازمان
هواشناســی بــه «ایــران» گفــت :تاخــت
و تازهــای مونســون بــه پایــان رســیده و
آخریــن بارشهــای این ســامانه را امروز
(پنجشــنبه) در ارتفاعــات اســتانهای
تهران و ســمنان خواهیم داشت و از فردا
دیگر خبری از این سامانه نیست.
وی از ورود ســامانه بارشی جدید(غیر
از مونسون) به کشور از ابتدای هفته آینده
(شــنبه) و شــکلگیری تــوده گــرد وخاک
در کشــورهای همســایه غربــی و انتقــال
آن بــه نــوار غربی کشــور خبــر داد و گفت
از روز گذشــته گردوغبار آسمان مناطقی
از اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و
خراســان جنوبــی را فراگرفــت و از امــروز
ایــن پدیده وارد اســتانهای خوزســتان و
ایــام شــده و تــا پایــان روز جمعــه ادامه
خواهد داشت .البته دامنه این گرد وغبار
روز جمعــه بــه اســتانهای کردســتان،
آذربایجــان غربــی و شــرقی و کرمانشــاه
گسترشمییابد.
ضیاییــان ادامــه داد :از شــنبه بــا
ورود ســامانه بارشــی جدیــد بهتدریــج
در بخشهایــی از شــمال غــرب ،غــرب،
ارتفاعــات و دامنههــای زاگرس مرکزی و
البرز و ســواحل دریای خــزر ،بارش باران
گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت
یرود.
انتظار م 
ëëتقسیمکاربرایبازسازیسیل
«علیرضــا شــهرکی» ،مدیــرکل
مدیریت بحران سیستان و بلوچستان نیز
بــا تأکید بر اینکه زندگی مردم در مناطق
سیلزده این استان به روال عادی برگشته

ایرنا

هشداراستاندارسمناندرخصوصجذبنشدناعتبارات

ایران در ایران

آبچاههایژرفدردسترسساکناننیمروزقرارمیگیرد

غوغای سارقان در دیار خاموشان

ایران

وی ارتبــاط روســتایی در مناطق مختلــف را از خألهای موجــود عنوان کرد و
خواستار تحول اداره کل روستایی استان با ایجاد سامانه جامع و ثبت اطالعات
۳۶۰۰روســتا در آن شــد و با اشــاره به الیروبی نشــدن رودخانه تأکید کرد :انواع
درختان شکسته در رودخانه وجود دارد که با جمعآوری بموقع این موانع ،سیل
کمتر آسیب وارد میکند.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان در بستر رودخانهها اجازه
توســاز داده نخواهد شــد ،تصریح کرد :دستگاههای مســئول و خدماتی،
ساخ 
اجازه ارائه خدمات به کسانی که غیرقانونی در بستر رودخانهها خانه ساختند را
ندارند و حتی خدمات داده شده باید قطع شود.
حســینیپور خواســتار جانمایــی جدیــد بــرای احــداث ســاختمان دربــاره
خانههایی شد که در بستر رودخانه دچار آسیب شدند و افزود :ضروری است در
مناطق روستایی فرهنگ بیمه کردن باب شود چراکه در هیچ جای دنیا با بروز
چنین حوادثی ،دولت خسارت پرداخت نمیکند.
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در آرامستان امامزاده محمد کرج چه می گذرد؟

توساز در بستر رودخانهها
جلوگیری از صدور مجوز ساخ 

ســاری  -اســتاندار مازندران با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان در بستر رودخانهها
اجــازه ساختوســاز داده نخواهــد شــد ،تصریــح کــرد :دســتگاههای مســئول و
خدماتی ،اجازه ارائه خدمات به اشــخاصی که غیرقانونی در بســتر رودخانهها
خانه ساخته اند ،ندارند و حتی خدمات داده شده باید قطع شود.
ســیدمحمود حســینیپور نوری ،در جلسه ســتاد مدیریت بحران شهرستان
چالــوس با بیــان اینکه اســتان مازندران همیشــه در منظــر اتفاقــات و حوادث
طبیعی اســت ،گفت :اقدامات قرارگاه بسیج سازندگی در روستاهای باالدست
مرزنآباد و نیز پیشبینی حادثه و بستن جاده کندوان از سوی فرماندار چالوس
بسیار حائزاهمیت بود و از بروز حادثه وخیمتر جلوگیری کرد.
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است ،گفت :شهرداریها و دهیاریها کار
توشــوی معابر شهری
خود را برای شس 
و روســتایی آغاز کردهاند و خود مردم نیز
پای کار هستند.
وی افزود :با غیرفعال شدن مونسون
در اســتان ،کار بازسازی خســارتها کلید
خــورده و تقســیم وظایــف انجــام شــده
و دســتگاهها و تجهیــزات راهــداری کــه
تا روز سهشــنبه مشــغول فعالیــت برای
جلوگیری از خســارت بیشــتر سیل بودند
از روز گذشــته (چهارشــنبه) در حــال
بازگشــایی راههــا و برداشــتن نخالههــای
سیل از سر راههای روستایی هستند.
وی تصریــح کــرد :بــا آرام گرفتــن
مونسون و فروکش کردن تدریجی سیالب
در حــال جمعبنــدی نهایــی خســارت
ســیالب هســتیم امــا حجم و گســتردگی
خسارت زیاد اســت و نیاز به زمان دارد با

این همه انتظار میرود تا پایان تعطیالت
هفته آتی بتوانیم خســارت کلی استان را
تعییــن کــرده و منتظــر تصمیمگیــری
دولت بر ای جبران خسارتها باشیم.
ëëالیروبی بســتر رودخانههــای البرز کلید
خورد
«محمدرضــا فالحنــژاد» ،مدیــرکل
مدیریــت بحــران اســتانداری البرزهــم
بــه ایرنــا گفت :پــس از پاکســازی مناطق
ســیلزده از گل و الی ،شــاخ و برگهــای
آورده شــده از ســیالب ،طــرح الیروبــی
بســتر رودخانههــای ایــن اســتان توســط
دســتگاههای اجرایــی متولــی آغاز شــد.
وی افــزود :برایــن اســاس شــهرداریها
و دهیاریهــا ملــزم بــه همــکاری بــا آب
منطقــهای البــرز بــرای اجــرای این طرح
شــدند .وی تأکیــد کرد :همچنیــن منابع
طبیعــی نیــز ملــزم شــده تــا ســازههای

آبخیــزداری را در طرح ویژه نظارتی خود
مورد بازبینی قــرار داده و اصالحات الزم
را انجام دهند.
قسیلزدهدرفارس
ëëآغازبازسازیمناط 
«خلیل عبدالهی» ،مدیرکل مدیریت
بحران استانداری فارس با تأکید بر اینکه
در پی بارندگیهای شدید خسارات قابل
توجهی بــه زیرســاختهای اســتان وارد
شــده اســت به «ایــران» گفــت :عملیات
بازســازی و ترمیــم خســارتهای ناشــی
از ســیل در اســتان از شهرســتان بختگان
آغاز شده و در سایر مناطق نیز در جریان
است .این عملیات در مسیرهای مسدود
شــده و جاهایی که نیــاز به ترمیم دارد در
حال انجام است.
وی در رابطه با میزان خسارات اظهار
داشــت :خســارتهای ناشــی از ســیل
هنــوز بــه طــور کامل مشــخص نیســت و

ارزیابیها ادامه دارد .البته کار آواربرداری
و بازســازیها با کمک نیروهــای مردمی
د رجریان است.
ëëتمــام تــاش خــود را بــرای جبــران
خساراتسیلبهکارمیگیریم
«مهــران فاطمی» ،اســتاندار یزد هم
خســارت بــه جان و امــوال مــردم را خط
قرمز اســتان دانســت و گفــت :علی رغم
گستردگی بارشها و درگیری استانهای
مختلف کشــور ،با توکل به خدا و با تالش
شــبانه روزی تــاش میکنیم تــا در وهله
اول مشــکلی در اســتان وجــود نداشــته
باشــد و در مرحله بعــد تمام تالش خود
را برای جبران خســارتهای ســیل به کار
میگیریم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه میــزان
خسارتها به واحدهای مسکونی و سایر
زیرساختها چشمگیر بوده است ،ادامه
داد :بــا آنکــه برآوردهــای نهایــی انجــام
نشــده اســت اما بر اســاس بررســیهای
اولیــه بیشــترین خســارتهای ســیل بــه
شهرســتانهای تفــت ،میبد ،شــهر یزد و
روســتاهای اطــراف ،شهرســتان بهاباد و
همچنین مهریز وارد آمده است.
ن زاده» ،مدیــرکل
«علیرضــا نادریــا 
بنیاد مســکن یزد هم در این زمینه اظهار
داشــت :در حــال حاضــر بنیــاد مســکن
بــرای کمــک بــه عادیســازی زندگــی
مردم ،تجهیــزات و ماشــینآالت خود را
به مناطق ســیلزده اعزام کرده و در حال
خدمترسانی به سیلزدگان هستند.
وی در مورد تخصیص اعتبار بازسازی
و تعمیــر بــه واحدهای خســارت دیده از
سیل افزود :پس از تشکیل ستاد بازسازی
و اعزام تیمهای ارزیاب ،برآورد خســارت
به مدیریت بحران کشــور ارسال میشود
تــا پــس از مصوبــه هیــأت وزیــران اعتبار
الزم به بانکهای عامل ابالغ و بازسازی
واحدها آغاز شود.

