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رهاورد سیل!

ســیل آمــد :ســیل .ســیلی کــم ســابقه کــه
پیــران روزگار گذشــته و حــال بــه یــاد
ندارنــد .خرابی هــای بســیار رســاند ،خانه هــا
را خــراب کــرد ،راه هــا را درهــم پیچیــد،
دکل هــای بــرق را از جــا کنــد .مثــل یــک
طوفــان ســهمگین .جادویــی بــود .گویــی
آســمان بــا زمیــن جنگــی نابرابــر داشــت
کــه پــس از ســالها عقــده اش ترکیــد و
گریســت چنانکــه همــه را و همــه چیــز را
آب بــرد .آبــی کــه هــم نعمــت شــد و هــم
زحمــت افــزود.
ســیل آمــد ،ســیل بــا بــاران و یــا بــاران بــا
ســیل .فرقــی نمی کنــد تــا باالخــره آمــد
چنانکــه برکه هــا را کــه هیــچ دریاچــه هــا
را هــم ســیراب کــرد و ســدها را در برابــر
حجــم خــود ناتــوان ســاخت .کارشناســان
هواشناســی علت هــا را بــه زعــم خودعلمــی
بیــان کردنــد تــا بدانجــا کــه گفتــه شــد لکه
هــای خورشــیدی بعضـاً محــو شــده اند و یــا
همــه لکه هــا در گوشــه ای نجواگرنــد روی
چشــم خورشــید و چشــمه را بازگذاشــته اند
تــا آب هــای اقیانوس هــا را تبخیــر کننــد و
بفرســتند بــه ســوی خاورمیانــه
خاورمیانــه بــازده از جنــگ و خشکســالی
و فقر...امــا چشــم شــما چــه پنهــان کــه
اینجــا ســیل ها عــاوه بــر آنکــه ترســالی را
بــه ارمغــان آورد و امیــدی در دل زمین هــای
بایــر انداخــت بســیار اشــک ها را نیــز جاری
کــرد تــا چشــم روســتائیان و کشــاورزان
مــزرع ســبز فلــک را از یــاد ببرنــد و بــه
فلــک تنبیهــی آســمان بیاندیشــند کــه
کاســه و کــوزه و فــرش را هــم آب بــا خــود
بــرده در چــادری یــا زیــر ســقف آســمان
بارانــی ،تماشــاچی اندوختــه خــود هســتند
کــه بــه دریــا مــی رود.
و اما بعد؛
آن طــرف ســکه ایــن ســیل ویرانگــر ،نعمتی
افــزون بــر تصــور خودنمایــی می کنــد.
نعمــت همدلــی و آغوش هــای بــازی کــه
عــرب و تــرک و کــرد و لــر و بختیــاری
را بــه گــرد هــم آورد تــا دســت ها بــار
دیگــر در گــردن یکدیگــر حصــاری شــوند
امیدافــزا کــه ایرانــی تنهــا نیســت و تنهــا
نمی مانــد .حتــی اگــر تنهــا قــدرت مــادی
جهــان شمشــیر از نیــام درآورده باشــد
و اشــتلم بــازی درآورد و بقیــه قضایــا کــه
همــه می دانیــم و می داننــد آری ،لکه هــای
خورشــید محبــت باریدنــد و بــار دیگــر
حماســه آفریدنــد حماســه ای کــه تصاویــر
ماهــواره ای و تلویزیونــی گســترده تــر از
صفحــه هــا و قــاب هــای محــدود خــود
دیدنــد و نتوانســتند گســتردگی آن را بــه
تصویــر کشــند.
پرنــدگان مهاجــر هــم آمدنــد تــا بالهــای
خســته ســالیان را بــه آبــی تــازه بشــویند و
ســری بــه شــور و شــوق بــدان اعمــاق فــرو
برنــد کــه بهــار دســت ســخاوت و کرامــت
خــود را آنقــدر بلنــد کــرده و داد و دهــش
هــا را افــزون نمــوده کــه ظرفیــت انــدک مــا
پاســخگوی حجــم آن نیســت.
ســیل آمــد تــا بگویــد آی انســانها ،آی
زمیــن ،آی درختــان برگریــز خشکســالی ها
بگیریــد ایــن ســخاوت آســمان را و بدانیــد
کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت اگــر
فهــم را بــه کار اندازیــد.
ســیل آمــد تــا بگویــد خانــه در مســیر مــن
نســازید حتــی بــه دوران خشکســالیها کــه
شــما را غافلگیــر می کنــم .هرچنــد مایــل بــه
آن نیســتم امــا مــن روانــم و تنــد دونــده ام
بــه هــر قــدم کــه شــما را یــارای مقابلــه
بــا مــن نیســت حتــی اگــر بــه زنــدان
ســدهایتان گرفتــار آیــم.
و اما بعدتر
من آمدم ز آسمان دورها
ز سرزمین آب ها...
و شــما تــاب تحمــل مــرا نداشــتید .هرچنــد
خوشــحالی نیــروی محرکــه ای شــد بــرای
ترســالی های بعــد و امیــدی کــه آن از اراده
دنیاخوارانــی چــون ترامــپ خــارج اســت
کــه اگــر ترامــپ ندهــد خــدای ترامــپ
بدهــد.
والسالم

Apr 15, 2019

سال بیست و چهارم شماره 6602

جهانگیری در تماس های تلفنی جداگانه با پنج استاندار:

دستگاههای امدادی تا هر زمان الزم در حالت آماده باش باشند
هــا و اقدامــات پیشــگیرانه بــرای مقابلــه
بــا ســیل در ایــن اســتان هــا مطلــع
شد.
معــاون اول رییــس جمهــوری از اســتانداران
ایــن اســتان ها خواســت تا بــا در نظــر گرفتن
تمامــی احتمــاالت ،امکانــات و ظرفیــت
اســتان هــا ،خــود را بــرای جلوگیــری از
بــروز خســارات جانــی و مالــی بــه مــردم
بــکار گیرنــد و دســتگاه هــای امــدادی و
کمــک رســان را تــا هــر زمــان کــه الزم
اســت در حالــت آمــاده بــاش کامــل نگــه
دارند.

معــاون اول رییــس جمهــوری در تماس های
تلفنــی بــا اســتانداران هرمــزگان ،سیســتان
و بلوچســتان ،کرمــان و خراســان رضــوی
و جنوبــی بــر آمادگــی همــه جانبــه در
اســتانهای درگیــر بــا ســیل و مناطــق در
معــرض طغیــان رودخانههــا تاکیــد کــرد
و خواســتار آمــاده بــاش دســتگاه هــای
امــدادی تــا هــر زمــان الزم شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی
معــاون اول رییــس جمهــوری« ،اســحاق
جهانگیــری» دیــروز در ایــن تمــاس هــای
تلفنــی جداگانــه از آخریــن وضعیــت بــارش

جهانگیــری همچنیــن بــر هماهنگــی همــه
دســتگاه هــا در چارچــوب مصوبــات جلســه
ســتاد مدیریــت بحــران اســتان تاکیــد کــرد
و بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هــای ســازمان
هواشناســی خواســتار بکارگیــری همــه
تمهیــدات بــرای کاســتن از خســارات
احتمالــی شــد.
اســتانداران ایــن اســتان هــا نیــز گزارشــی
از آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه بــه
معــاون اول رییــس جمهــوری ارائــه کردنــد
و از آمادگــی همــه جانبــه بــرای مواجهــه بــا
ســیل خبــر دادنــد.

ظریف:

اروپا در انجام تعهداتش عقب است
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان بــا بیــان اینکــه ســاز و کار متناظــر
بــرای اینســتکس هفتــه گذشــته در ایــران
راه انــدازی شــد تاکیــد کــرد کــه اروپاییهــا
نســبت بــه انجــام تعهداتشــان در قبــال ایــران
بســیار عقــب هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف
صبــح دیــروز در حاشــیه رونمایــی از پایــگاه
اینترنتــی دیپلماســی اقتصــادی وزارت خارجــه
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :ســاز و کار
متناظــر بــا اینســتکس هفتــه گذشــته در
ایــران راه انــدازی شــد و اکنــون اروپاییهــا
هیــچ بهانــهای در اجــرای تعهداتشــان و
شــروع بــه کار ندارنــد.
ایــن دیپلمــات عالــی رتبــه کشــورمان تصریح

کــرد :بایــد تاکیــد کنــم کــه ایــن اقــدام یــک
اقــدام مقدماتــی توســط اروپاییهاســت و
آنهــا در اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته بعــد
از خــروج آمریــکا از برجــام تعهــدات متعــددی
را طــرح کردنــد .بــرای شــروع بــه جــای ایــن
تعهــدات نیــاز بــود کــه اینســتکس راه انــدازی
شــود و اکنــون مــا معتقدیــم کــه اروپاییهــا
بایــد تــاش و فعالیــت کننــد کــه بتواننــد
تعهــدات خــود را انجــام دهنــد .آنهــا بســیار
عقــب هســتند و نبایــد ایــن گونــه تصــور
کننــد کــه ایــران منتظــر آنهــا میمانــد.
ظریــف ادامــه داد :مــا رابطــه خوبــی بــا
همســایگانمان داریــم ســاز و کارهــای
مشــابهی را بــا بســیاری از کشــورها
راه انــدازی کردهایــم و ایــن ســاز و کارهــا

در حــال عمــل هســتند و مــن نمیدانــم کــه
اروپاییهــا بــرای یــک ســاز و کار مقدماتــی
چقــدر وقــت نیــاز دارنــد.
محمدجــواد ظریــف در ادامــه صحبتهــای
خــود بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی
در ارتبــاط بــا اقدامــات ایــران در مــورد
تصمیــم اخیــر آمریکاییهــا علیــه ســپاه و
نامــهای کــه او بــه دبیــرکل ســازمان ملــل
و شــورای امنیــت در ایــن چارچــوب نوشــته
اســت ،گفــت :اولیــن کاری کــه ایــران در
برابــر ایــن اقــدام غیرقانونــی آمریــکا انجــام
داد صــدور بیانیــه شــورای امنیــت ملــی
کشــور بــود کــه در آن بیانیــه اعــام شــد کــه
ایــران در عملــی متقابــل گــروه ســنتکام را
بــه عنــوان ســازمان تروریســتی میشناســد و

از دولــت آمریــکا بــه عنــوان رژیمــی حامــی
تروریســم یــاد کــرد .وی بــا بیــان اینکــه در
همیــن چارچــوب اقداماتــی نیــز در مجلــس
در جریــان اســت و مــا بــا دوســتانمان
در مجلــس در حــال مشــورت هســتیم کــه
ببینیــم چــه اقداماتــی میتوانیــم صــورت
دهیــم خاطرنشــان کــرد :نماینــدگان محتــرم
مجلــس در ایــن زمینــه تالشهایــی کردنــد،
طرحهایــی را ارائــه دادنــد و مــا کمــاکان بــا
آنهــا در تمــاس هســتیم.

سیل حدود  35هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد

وزیــر کشــور میــزان خســارات ســیل اخیــر را
بیــن  30تــا  35هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد
کــرد و گفــت 25 :اســتان و بیــش از چهــار
هــزار و  400روســتا در کشــور درگیــر ســیل
شــدند.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا ،ســیل
اخیــر در کشــور ،میــزان خســارات وارده و
چگونگــی امدادرســانی بــه ســیل زدگان در
جلســه علنــی دیــروز مجلــس بــا حضــور
وزیــران نیــرو ،جهــاد کشــاورزی  ،راه و
شهرســازی ،کشــور  ،رییــس ســازمان
هواشناســی و رییــس ســازمان امــداد و
نجــات مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
«عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» در جلســه
علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســامی
بــا ارایــه گزارشــی از میــزان خســارات
ســیل اظهارداشــت :ایــن ســیل بــی نظیــر
بــود و منجــر شــد کــه  25اســتان درگیــر

مشــکالت بســیار از جملــه آب گرفتگــی،
تخریــب منــازل ،واحــد هــای تولیــدی،
پــل هــا و جــاده هــا و خســارت هــای
بســیاری دیگــری شــوند.
وی بــا افــزود :بــا توجــه بــه اقدامــات
پیشــگیرانه کاهــش خســارت هــای جانــی را
بــه عنــوان نخســتین هــدف قــرار دهیــم و
بــا جابجایــی جمعیــت در بیش از  250روســتا
و بخــش هایــی از شــهرها خســارت هــای
جانــی را بــه حداقــل رســاندیم.
وزیــر کشــور بــا بیــان ایــن کــه ســیلی
کــه امســال در کشــور رخ داد مربــوط بــه
دوره هــای  200تــا  250ســاله اســت ،گفــت:
ســیلی بــا ایــن عظمــت مــی توانســت
خســارت هــای انســانی بســیاری داشــته
باشــد کــه بــا لطــف خداونــد و تــاش
دســتگاه هــا و کمــک مــردم توانســتیم
خســارت هــای جانــی را بــه حداقــل
برســانیم.
رحمانــی فضلــی توضیــح داد :بــر اثــر
جــاری شــدن ســیل ،حجــم عبــور رودخانــه
کرخــه از هــزار متــر مکعــب در ثانیــه بــه
 20هــزار متــر مکعــب در ثانیــه ،گــرگان
رود از  120متــر مکعــب در ثانیــه بــه 800
مترمکعــب در ثانیــه ،معمــوالن از 800متــر
مکعــب در ثانیــه بــه  2هــزار و  500متــر
مکعــب در ثانیــه و پلدختــر از  2هــزار و 500
متــر مکعــب بــه پنــج هــزار متــر مکعــب در

رحمانــی فضلــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه
دســتور رییــس جمهــوری و تاکیــد رهبــر
معظــم انقــاب ،موضــوع بازســازی و تامیــن
خســارت هــا کــه اصلــی تریــن دغدغــه
مــردم بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود.
** بــرای جبــران خســارت هــا،
نیازمنــد حمایــت مجلــس هســتیم
وی بــه نزدیکــی فصــل گرمــا اشــاره کــرد
و گفــت :زندگــی زیــر چادرهــا بــرای مــردم
ســخت اســت ،بایــد بتوانیــم هرچــه ســریع
تــر خســارت هــا را جبــران کنیــم؛ دولــت
ایــن موضــوع را بــر عهــده وزارت کشــور
گذاشــته و همــه را موظــف کــرده اســت کــه
ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد.
وزیــر کشــور بــا بیــان ایــن کــه نیازمنــد
حمایــت مجلــس بــرای جبــران خســارت هــا
هســتیم ،گفــت :هواشناســی بــا وجــود
برخــورداری از نیروهــای ورزیــده بایــد بــه
خوبــی تجهیــز شــود؛ بــدون شــک میــزان
خســارت هایــی کــه پــس از وقــوع حادثــه
بایــد پرداخــت کنیــم بیــش از هــزار برابــر
هزینــه هــای پیشــگیری اســت.
رحمانــی فضلــی تاکیــد کــرد :بایــد رســیدگی
بــه طــرح هــای آبخیــزداری ،طــرح هــای
نیمــه تمــام و کشــت هــای بــی قاعــده را
در دســتور کار داشــته باشــیم و بــا همــکاری
قــوای مقننــه و قضاییــه در ایــن زمینــه
اقــدام کنیــم.

موسویالرگانی:

اگر هزینه دیروز مجلس را به سیلزدگان میدادیم بهتر از ارائه گزارش بود
یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در
انتقـاد بـه نحـوه برگزاری جلسـه دیـروز گفت:
ما امروز چهار سـاعت وقـت مجلس را گرفتیم.
این جلسـات هزینه سـنگینی برای کشور دارد.
اگـر همیـن هزینه را بـه سـیلزدگان میدادیم
بهتـر از این گزارشـات بود.
بـه گزارش ایسـنا ،حجت االسلام سـید ناصر
موسـوی الرگانـی در جلسـه علنـی دیـروز در
تذکـری شـفاهی خطـاب بـه پزشـکیان گفت:
حقیقتـ ًا از نحوه برگزاری جلسـه دیـروز گلهمند
هسـتم .بسـیاری از همـکاران نیـز نسـبت بـه
ایـن موضوع معتـرض بودند .لطف ًا فیلـم دیروز
مجلـس را بازبینـی کـرده و وضعیـت نظـم را
بررسـی کنید.
نماینـده مـردم فالورجـان در مجلـس افـزود:
مـردم از مـا انتظـار سـخنرانی ندارنـد .در ایـن
جلسـه عـدهای آمدنـد گـزارش دادنـد و رفتند.

ما چهار سـاعت وقـت مجلـس را گرفتیم .این
جلسـات هزینـه سـنگینی بـرای کشـور دارد.

ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در
ادامـه تذکـر خـود تأکیـد کـرد :اگـر مـردم در

شـاید اگـر همیـن هزینـه را بـه سـیلزدگان
میدادیـم بهتـر از ارائـه ایـن گزارشـات بـود.
مـردم انتظـار دارنـد چـون در تنگنـا هسـتند.

زمـان تعطیلات میگفتنـد کـه مجلـس بـه
بحث سـیل ورود نکرده اسـت درخواستشـان
ایـن بود کـه بودجهای تأمین شـود یا تصمیمی

تکذیب اظهارات منسوب به
احمدینژاد درباره انقالب

روز شــنبه ســایت «انصافنیــوز» خبــری مبنــی بــر تاییــد
اظهــارات منســوب بــه محمــود احمدینــژاد مبنــی بــر
اینکــه «انقــاب  ۵۷کار انگلیــس بــوده اســت» از ســوی
عبــاس امیریفــر از روحانیــون نزدیــک بــه رئیــس
جمهــوری ســابق منتشــر کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن ســایت خبــری ســاعاتی بعــد در
توضیحــی نوشــت« :در خبــر اولیــه ،کل متــن در قالــب
موضــع آقــای امیریفــر آمــده بــود در حالــی کــه بخشــی
از آن ،موضــع شــخصی دیگــر در یــک گــروه تلگرامــی بــوده
اســت .همچنیــن تصریــح میشــود کــه منبــع جملــهی
نســبت داده شــده بــه احمدینــژاد ،ســایت بصیــرت بــوده
اســت امــا برداشــت برخــی ایــن بــوده کــه ایــن جملــه را
آقــای امیریفــر گفتــه اســت».

جدال  5استان با بارش های
سیل آسا

ورود یــک ســامانه جدیــد بارشــی از جنــوب کشــور
ســبب طغیــان رودخانههــا و وقــوع ســیالب در برخــی
مناطــق جنــوب سیســتان و بلوچســتان ،جنــوب کرمــان،
هرمــزگان ،غــرب خراســان رضــوی و غــرب خراســان
جنوبــی شــد و خســاراتی را بوجــود آورد.

وزیر کشور:

ثانیــه رســید.
وی ادامــه داد :همــه اینهــا خــارج از
ظرفیــت هــای رودخانــه هــا بودنــد کــه
حجــم آنهــا نیــز بــه خاطــر رســوب گیــری
کاهــش پیــدا کــرد و آب بــه ســمت منــازل
ســرازیر شــد .وزیــر کشــور بــا تشــکر از
نیروهــای نظامــی و انتظامــی گفــت :ایــن
نیروهــا از دقایــق نخســت بــرای امــداد
رســانی پــای کار بودنــد و مــا را یــاری دادند.
رحمانــی فضلــی هماهنگــی بیــن دســتگاه ها
را مطلــوب دانســت و گفــت :در ســیل
امســال از امکانــات بخــش خصوصــی
نیــز بــرای امــداد رســانی بــه ســیل زدگان
اســتفاده کردیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین حجــم
خســارت بــه اســتان خوزســتان بــود ،ادامــه
داد :در ایــن اســتان ســیل برهایــی داریــم
کــه مــی توانســتند بیــن  700تــا  800هــزار
متــر مکعــب را عبــور دهنــد کــه بــه دالیــل
مختلــف از جملــه تصــرف و عــدم الیروبــی
کارایــی نداشــتند.
وزیــر کشــور بــا یــادآوری ایــن کــه در ســیل
اخیــر بــا ضعــف تجهیــزات روبــه رو بودیــم،
یــادآور شــد :ســیل نشــان داد کــه نســبت
بــه اخطارهــا و هشــدارها بایــد حداکثــر
مالحظــه را داشــته باشــیم؛ جدیــت مقابلــه
بــا ســیل و پیشــگیری از ســیل تــا پایــان
اردیبهشــت مــاه  98حفــظ شــود.
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عملیاتـی گرفته شـود .خواهش من این اسـت
که مشـکالت سـیل زدگان را برطـرف کنیم و
به سـخنرانی اکتفـا نکنیم.
مسـعود پزشـکیان در پاسـخ به تذکر موسـوی
الرگانـی گفت :دیروز مجلس بـه علت دغدغه
سـیل زدگان شـلوغ بـود .آقـای الریجانی هم
تذکـر دادنـد کـه همـه نماینـدگان نظـم را
رعایـت کننـد امـا بـه عقیده مـن این جلسـه ،
جلسـه بدی نبـود .بحثهـای مختلفی صورت
گرفـت و جمعبنـدی بـر ایـن شـد کـه دولت،
مجلـس و مرکـز پژوهشهـا تصمیمگیـری
کننـد .مـا میدانیـم کـه منابـع کشـور چگونه
اسـت .اینکـه مـا بگوییم دولـت بایـد پرداخت
کنـد غیرواقعـی اسـت .هزینـه بوجـود آمـده
بسـیار باالسـت .بنابراین باید مشارکت مردمی
را بـا تصمیماتـی که مـا در مجلـس میگیریم
تلفیـق کنیم.

بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ؛ بارشهــای ســیل آســای
بــاران از روز شــنبه در برخــی اســتان هــای جنوبــی ،
جنــوب شــرقی و شــمال شــرقی کشــور آغــاز و روز
دیــروز بــر شــدت آن افــزوده شــد و موجــب ســیالب ،
ایجــاد اختــال در زندگــی مــردم و خســارت بــه زیــر
ســاخت هــای راههــا و منــازل مســکونی شــد.
ســیل در بیشــتر اســتانهای کشــور باعــث شــد تــا همــه
دســتگاه هــای اجرایــی و خدماتــی همچــون جمعیــت
هــال احمــر ،بســیج ،ســپاه ،ارتــش و گروههایــی
همچــون دانشــجویان ،کانــون هــای جوانــان ،طــاب،
حــوزه هــای علمیــه ،بازاریــان و گــروه هــای جهــادی
بــه کمــک و یــاری ســیل زدگان بشــتابند و بــا همدلــی
وصــف ناپذیــری پــای کار باشــند.
اداره کل پیشبینــی ســازمان هواشناســی ایــران روز
گذشــته بــا اعــام فعالیــت ســامانه بارشــی جدیــد در 5
اســتان کشــور هشــدار داد کــه خطــر بــروز ســیل جــدی
اســت.
معــاون اول رییــس جمهــوری در تمــاس هــای تلفنــی
بــا اســتانداران هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان
و خراســان رضــوی و جنوبــی بــر آمادگــی همــه جانبــه
در اســتانهای درگیــر بــا ســیل و مناطــق در معــرض
طغیــان رودخانههــا تاکیــد کــرد و خواســتار آمــاده بــاش
دســتگاه هــای امــدادی تــا هــر زمــان الزم شــد.
اســحاق جهانگیــری در ایــن تمــاس هــای تلفنــی
جداگانــه از آخریــن وضعیــت بــارش هــا و اقدامــات
پیشــگیرانه بــرای مقابلــه بــا ســیل در ایــن اســتان هــا
مطلــع شــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری از اســتانداران ایــن
اســتان هــا خواســت تــا بــا در نظــر گرفتــن تمامــی
احتمــاالت ،امکانــات و ظرفیــت اســتان هــا ،خــود را
بــرای جلوگیــری از بــروز خســارات جانــی و مالــی بــه
مــردم بــه کار گیرنــد و دســتگاه هــای امــدادی و کمــک
رســان را تــا هــر زمــان کــه الزم اســت در حالــت آمــاده
بــاش کامــل نگــه دارنــد.
** هرمزگان
راه ارتباطــی  14روســتای بخــش رودخانه رودان قطع شــد
بــه علــت بــارش شــدید بــاران و طغیــان رودخانــه
زیارتعلــی بخــش "رودخانــه" شهرســتان رودان از توابــع
اســتان هرمــزگان راه ارتباطــی  14روســتا بــه مرکــز ایــن
بخــش قطــع شــده اســت.
در حــال حاضــر از ایــن تعــداد روســتا تنهــا  2روســتای
چیــرم آبــاد و ماشــنگی بــا طــی مســافت 30کیلومتــری
امــکان دسترســی بــه مرکــز بخــش را دارنــد و 12روســتا
ارتبــاط آنهــا بــه طــور کامــل قطــع شــده اســت.
بــارش شــدید بــاران از ســاعت  2بامــداد یکشــنبه 25
فروردیــن ،موجــب طغیــان رودخانــه زیارتعلــی شــده و راه
ارتباطــی قریــب بــه پنــج هــزار نفــر از اهالــی "رودخانــه"
بــه مرکــز ایــن بخــش را قطــع کــرده اســت.
بارندگــی از شــنبه شــب تــا ســاعت  7صبــح دیــروز در
بخــش رودخانــه رودان  21میلیمتــر اعــام شــده اســت .
 مسیر دسترسی به بندر شهید رجایی بسته استمســیر دسترســی بــه بنــدر شــهید رجایــی بزرگتریــن
بنــدر کانتینــری ایــران در غــرب بندرعبــاس بــه دلیــل
آبگرفتگــی شــدید بســته اســت.
بــر اســاس مشــاهدات عینــی خبرنــگار ایرنــا ،حــدود 6
کیلومتــر از مســیر مذکــور از دو راهــی تازیــان تــا تقاطــع
غیرهمســطح شــهید رجایــی بطــور کامــل در محاصــره
آب اســت و امــکان ورود بــه بنــدر وجــود نــدارد.
هــم اکنــون نیروهــای راهــداری اســتان و ســایر نیروهــای
امــدادی در تــاش بــرای بازگشــایی ایــن محــور هســتند.

