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مناسب سازی اتوبوس های بی آرتی برای معلوالن تا 
پایان اردیبهشت ماه

و  ایستگاه  مناسب سازی  از  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
اتوبوس های بی آر تی برای کم توانان و نابینایان خبر داد.

وضعیت  آخرین  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سنندجی  پیمان 
مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس و اتوبوس ها برای معلولین و نابینایان، 
گفت: اقدامات زیادی برای مناسب سازی و اتوبوس ها بخصوص ناوگان 

بی آرتی دوکابین انجام شده است.
وی با بیان اینکه در ایستگاه های اتوبوس بی آر تی تابلوهایی با خط 
بریل  نصب شده است، گفت: همچنین مقرر شده در کنار دستگاه های 
کارت خوان که در ورودی ایستگاه نصب شوند که اسم ایستگاه و مقصد 

را قرائت کند.
سنندجی با بیان اینکه باید مناسب سازی داخلی ایستگاه ها نیز در دستور 
کار قرار گیرد، گفت: به شهرداری های مناطق اعالم کرده که می بایست از 

قسمت بیرونی ایستگاه به داخل نیز مناسب سازی صورت گیرد.
وی گفت: در صدد آن هستیم که سیستم اعالم گویای نام ایستگاه ها را 
در داخل اتوبوس ها راه اندازی کنید، اما به دلیل اینکه اتوبوس ها متحرک 
هستند، نیازمند زیرساخت قوی در این حوزه هستیم تا اتوبوس بتواند 

نام ایستگاه و مسیر طی شده  را تشخیص داده و بعد،  آن را اعالم کند.
سنندجی با بیان اینکه در خط ۵ از سامانه علم و صنعت تا بیهقی و خط 
۷ از راه آهن تا تجریش این مهم انجام شده است، گفت: به نظر می رسد 
تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری همه خطوط بی آرتی به این سیستم 
مجهز شوند و مابقی خطوط نیز بر اساس اولویت بندی در زمان های 

مشخص مناسب سازی خواهند شد.

بارش شدید باران در ۱۰ استان کشور در روز شنبه
با  و هشدار سریع سازمان هواشناسی همزمان  بینی  پیش  مدیرکل 
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه، از شدت بارش ها در 
استان های آذربایجان شرقی، غرب کرمانشاه، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، 
شمال استان های خوزستان، فارس، بوشهر و در غرب خراسان رضوی، 

شرق سمنان و جنوب خراسان شمالی خبر داد.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا،   ضمن تشریح وضعیت جوی کشور 
طی ۳ روز آینده افزود: روز پنجشنبه با عبور تراز میانی جو عالوه بر 
دامنه های زاگرس در غرب و شمال غرب، دامنه های البرز در زنجان، البرز 
و تهران همچنین در استان های کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

نیز رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق رخ می دهد.
وی با بیان اینکه صبح جمعه در شمال شرق کشور بارش های پراکنده 
ادامه دارد، افزود: بعد از ظهر جمعه با ورود سامانه بارشی به نوار غربی 
و جنوب کشور، بارش در کل نوار غربی، شمال خلیج فارس، استان های 
بوشهر کهگیلویه و بویراحمد و فارس آغاز می شود و در اواخر وقت گستره 
بارش دامنه های جنوبی البرز در استان های زنجان قزوین، مناطقی از 

جنوب شرق شرق و مرکز کشور را فرا می گیرد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه 
شنبه این سامانه در کل کشور به جز استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان فعال است، تصریح کرد: این سامانه در اواخر وقت از کشور 
خارج می شود. در این روز در شرق آذربایجان شرقی، غرب کرمانشاه، 
ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، شمال استان های خوزستان، فارس، بوشهر 
و در غرب خراسان رضوی، شرق سمنان و جنوب خراسان شمالی بارش 

شدت خواهد داشت.
زاگرس  ارتفاعات  و  البرز مرکزی  ارتفاعات  در  اینکه  بیان  با  وظیفه 
کوهستانی  جاده های  لغزندگی  و  برف  بارش  کردستان  در  شمالی 
پیش بینی می شود، تصریح کرد: یکشنبه با حضور متناوب امواج تراز 
میانی جو در نوار شمالی دامنه های زاگرس مرکزی در غرب و شرق و 
شمال شرق کشور بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش 

بینی می شود.
وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت طی امروز و فردا نیز گفت: 
با بارش پراکنده و  تا نیمه ابری گاهی  امروز هوای تهران کمی ابری 
وزش باد و حداکثر دمای ۱۹ و حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد است. 
وضعیت جوی تهران فردا نیز کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر همراه 
با وزش باد با بیشینه دمای ۲۱ و کمیته دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش 

بینی می شود.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
اعزام ٢١١ گروه تخصصی حمایت های روانی-اجتماعی 

به مناطق سیل زده
گروه های  اعزام  بهزیستی جزئیات  پیشگیری سازمان  توسعه  معاون 
تخصصی حمایت های روانی-اجتماعی در قالب طرح »محب« به مناطق 

سیل زده را تشریح کرد.
مجید رضازاده در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح اقدامات سازمان 
حمایت های  تخصصی  تیم های  افزود:  سیل زده،  مناطق  در  بهزیستی 
و  روانپزشک  روانشناس،   ۶۳۳ قالب  در  محب  طرح  روانی-اجتماعی 
مشاور مددکار اجتماعی با حضور در مناطق سیل زده، اقدام های عمومی 
و تخصصی حمایت های روانی و اجتماعی را به حادثه دیدگان سیل ارائه 

کردند.
وی با اشاره به این که تیم های محب سازمان بهزیستی در مرحله اول 
اقدام به نیازسنجی عمومی و برآورد خسارت های جانی، مالی، بهداشت 
و اقتصادی، مشکالت روان شناختی و اجتماعی افراد در مناطق سیل زده 
میزان  اجتماعی  حمایت های  ارائه  با  تیم ها  این  کرد:  اظهار  می کنند، 
شناسایی  را  بی سرپرست  زنان  و  کودکان  و  افزایش  را  افراد  تاب آوری 

می کنند.
روانی- حمایت های  تخصصی  گروه   ۲۱۱ اعزام  به  اشاره  با  رضازاده 
اجتماعی در قالب تیم های »محب« به مناطق سیل زده کشور، افزود: 
برپایی چادرهای مشاوره در مراکز اقامتی حادثه دیدگان و ارائه خدمات 
روان شناختی و مشاوره ای از جمله اقدامات تیم های محب در مناطق 

سیل زده است.

اخبار
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هشدار پلیس به اخاللگران در مناطق سیل زده

احتمالطغیاندوبارهرودخانهها
روز پنجشنبه گزارش های هواشناسی از پیش بینی رگبار 
پراکنده و رعدوبرق در دامنه های غرب و شمال غرب زاگرس 
و استان های زنجان، البرز، تهران، کرمان و خراسان های 

رضوی و جنوبی حکایت دارد.
- از روز گذشته سیالب در مناطق مختلف کشور فروکش 
کرده است حاال فقط استان خوزستان در وضعیت هشدار 
به طور گسترده  رسانی  امداد  دارد. درحالی حاضر  قرار 
در استان لرستان و خوزستان در حال انجام است.  روز 
رگبار  بینی  پیش  از  هواشناسی  های  گزارش  پنجشنبه 
پراکنده و رعدوبرق در دامنه های غرب و شمال غرب زاگرس 
و استان های زنجان، البرز، تهران، کرمان و خراسان های 

رضوی و جنوبی حکایت دارد.
نماینده الیگودرز: راه ارتباطی ۲۹۰ روستای این شهرستان 

مسدود است
محمد خدابخشی، نماینده الیگودرز اعالم کرد راه ارتباطی 

۲۹۰ روستای این شهرستان مسدود است.
به گزارش فارس، خدابخشی افزود: »مردم و روستاها 
مشکل  با  آذوقه  تامین  در  دارند،  عدیده ای  مشکالت 
روبه رو هستند و از طریق زمینی امکان ارتباط رسانی با آنها 

نیست.”
زیر  درصد   ۸۰ کرد  عنوان  همچنین  الیگودرز  نماینده 
ساخت های روستایی آسیب دیدند؛ دام های روستاییان 

تلف شده یا در معرض تلف شدن هستند.
افزایش مجدد سطح آب در آق قال

فرماندار آق قال گفت: سطح رواناب های ناشی از ذوب 
برف و بارش های پراکنده در منطقه زرین گل از عصر امروز 
باعث افزایش مجدد ۳۰ سانتی متری سطح آب در برخی از 

محالت شهر آق قال شده است.
در حال حاضر مجموعا ۱۵۰ متر مکعب بر ثانیه آب در 
گرگانرود داریم. گنجایش گرگانرود فقط ۱۲۰ متر مکعب بر 
ثانیه است و مازاد آن وارد بخش هایی از محالت آق قال از 
جمله حکیم آباد، کل آباد، ایثار و عیدگاه و روستاهایی از 
جمله میرزاعلی یلقی، سقریلقی و سالق یلقی می شود و 

دوباره افزایش سطح آب به دو روز گذشته باز می گردد.
این روند افزایش سطح آب گرگانرود تا دو سه روز آینده 

ادامه خواهد شد.
فرماندار شوشتر: بیش از ۱۰ روستا در محاصره سیل 

است
حسین پنبه دانه، فرماندار شوشتر گفت: »سیالب ناشی 
از طغیان رودخانه دز صبح پنجشنبه در چند نقطه از سر 
سیل بندهای شعیبیه شوشتر گذشت و اکنون بیش از ۱۰ 

روستا در محاصره آب است.”
فرماندار شوشتر افزود جاده های روستایی نیز زیر آب 
رفته و برق و گاز روستاهای منطقه به علت جلوگیری از 

وقوع حوادث احتمالی قطع شده است.
۱۰۰ روستای خوزستان به علت خطر سیالب تخلیه شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: ۱۰۰ 
روستای در معرض سیالب تا کنون به صورت کلی و جزیی 
برای جلوگیری از خطرهای ناشی از سیالب در استان تخلیه 

شده است.
همه  کرد:  اظهار  پنجشنبه  روز  زاده  حاجی  کیامرث 
روستاهای تخلیه شده دچار آبگرفتگی نشده اند بلکه به 
منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و به خطر افتادن جان 

مردم خالی شده اند.
وی افزود: تاکنون ۳۵ اردوگاه اسکان اضطراری در سراسر 
استان و در نقاط امن برپا شده و در مناطق عشایری نیز 

هزاران چادر توزیع شده است.
بیان  با  خوزستان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و...  خدماتی  عملیاتی،  امدادی،  نیروهای  همه  که  این 
زیر نظر ستاد مدیریت بحران آماده باش هستند توضیح 
داد: نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، امنیتی، انتظامی و دستگاه های اجرایی استان در 

حال فعالیت هستند.
اخبار ضد و نقیض از رفتن یا ماندن فرماندار پلدختر

همزمان با شدت یافتن بحران ناشی از سیل، فرماندار 
پلدختر در جلسه شب گذشته مسوولین امدادی و امنیتی، 

صراحتا اعالم کرد که حق امضاء ندارد و عزل شده است.
خبرنگار فارس در منطقه این خبر را در گفت وگو با 
اعضای حاضر در جلسه پیگیری کرد که این خبر، تایید 

شد.
با این حال، قاسم ولی زاده سرپرست معاونت سیاسی 
برکناری  گفت:  ما  خبرنگار  به  لرستان  استاندار  امنیتی 

فرماندار پلدختر تا این لحظه تکذیب می شود.
تکذیب این خبر درحالی است که استاندار لرستان طی 
حکمی مرادپور معاون عمرانی خود را به عنوان نماینده 

تام االختیار در مدیریت بحران پلدختر منصوب کرد.
دستگاه ها  تمامی  از  مرادپور،  برای  استاندار  حکم  در 
و  هدایت  با  که  شده  خواسته  امدادرسان  ارگان های  و 
مسئولیت نماینده تام االختیار استاندار، در امر مدیریت 
تالش  و  اهتمام  نهایت  مردم  به  کمک رسانی  و  بحران 

مضاعف را انجام دهند.
گفتنی است، طی چند روز گذشته نسبت به مدیریت 
شهرستان انتقادات گسترده ای از سوی مردم و رسانه ها 

مطرح شده است.
فرماندار گمیشان: آبگرفتگی در گمیشان تا هفته دیگر 

ادامه خواهد داشت
امیر شیرتوماج، فرماندار گمیشان از وجود آبگرفتگی در 

سطح این شهرستان خبر داد.
براساس  گفت  گمیشان  فرماندار  میزان،  گزارش  به 
برآورد میزان آب موجود در شهرستان گمیشان که توسط 
شهرداری و آب منطقه ای این شهرستان انجام شد حدود 
۸۵۰ هزار متر مکعب این شهرستان را آب فرا گرفته است.

شیرتوماج عنوان کرد: »شرایط موجودی که در سطح 
شهرستان گمیشان وجود دارد، برآورد می شود که آبگرفتگی 

تا یک هفته دیگر در این شهرستان ادامه داشته باشد.”
اسکان اضطراری بیش از ۱۲ هزار سیل زده لرستانی

اسکان  از  لرستان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
اضطراری بیش از ۱۲ هزارسیل زده در استان خبر داد.

صارم رضایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری و در پی سیالب های اخیر جمعیت هالل احمر 
لرستان به بیش از ۴ هزار و ۶۱۵ خانوار امداد رسانی کرده 

است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر در سیالب های اخیر 

نیز اسکان اضطراری داده شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان گفت: در این 
عملیات ها از ۴۷۹ پرسنل و داوطلب بهره برده ایم که در 
پی آن ۲۳ دستگاه آمبوالنس ۵۸ تک کابین و دو کابین و 

از ۳۶ موتور پمپ و لجن کش نیز استفاده شده است.
با رایزنی های صورت  نیز  وی گفت: در سیالب اخیر 
گرفته از سوی جمعیت هالل احمر ۱۲ دستگاه بالگرد در 
نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۱۱۴ سورتی پرواز انجام 

شد.
تکذیب برکناری فرماندار پلدختر

که  است  ساعتی  چند  پلدختر  فرماندار  برکناری  خبر 
ساعتی است در فضای مجازی دست به دست می شود.

لرستان  استاندارى  عمومى  روابط  مدير  رشیدی  بهرام 
گفت: خبر برکناری فرماندار پلدختر که در فضای مجازی 

منتشر شده صحت ندارد.
وی افزود: هر گونه اخبار مبنی بر عزل فرماندار پلدختر 

شایعه است.
۲۰ روستای حاشیه رود کشکان کامال زیر آب رفته است

شورای  مجلس  در  معموالن  و  پلدختر  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: ٢٠ روستای حاشیه رود کشکان در این سیل 

کامال زیر آب رفته است.
پیش بینی بارش باران و احتمال طغیان دوباره رودخانه 

ها
از غروب جمعه  کارشناس سازمان هواشناسی گفت: 
سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود که موجب سیالبی 

شدن معابر عمومی و طغیان رودخانه ها خواهد شد.
و  آب  درباره شرایط  خبر  این  اعالم  با  اصغری  محمد 
هوایی کشور افزود: با ورود این سامانه بارشی جدید باید 
منتظر وقوع موج جدیدی از بارش ها باشیم که نسبتا قابل 
توجه خواهد بود و به احتمال زیاد برای این بارش ها اخطار 

و هشدار صادر می شود.
آذربایجان  غربی،  آذربایجان  های   استان  گفت:  وی 
مرکزی،  همدان،   خوزستان،  ایالم،  کردستان،  شرقی، 
لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر در ابتدا 
درگیر این شرایط جوی از غروب جمعه می شوند، اما خیلی 
سریع شنبه این موج بارشی به زنجان،  قزوین، البرز و تهران 
می رسد که البته با تاخیر در شمال شرق هم فعال خواهد 

بود.
در  ما  هموطنان  کرد:   تاکید  هواشناسی  کارشناس 
خراسان شمالی، گلستان و خراسان رضوی برای روز شنبه 
باید منتظر بارش های منجر به آبگرفتگی معابر عمومی 
باشند که طغیان رودخانه ها و سیالبی شدن مسیل ها دور 

از انتظار نیست.
وی تصریح کرد:  امروز در استان های بوشهر، کهگیلویه 
و بویر احمد، فارس، یزد، کرمان، شمال هرمزگان، شمال 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
بارندگی داریم که بارش در برخی مناطق نسبتا قابل توجه 
است ضمن این که در کهگیلویه و بویر احمد شرایط برای 

وقوع بارش های لحظه ای سیل آسا مهیاست.
اصغری ادامه داد:  در قسمت های شمالی کشور هم 
شرقی،  آذربایجان  سمت  از  یعنی  ند  می ک عبور  موجی 
آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، اردبیل، سواحل دریای 
خزر و به ویژه ارتفاعات، قزوین، البرز، تهران و سمنان هم 
باید منتظر بارش باشند که بارش ها در این مناطق موقتی 

و پراکنده خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گفت:  مسافران نوروزی اگر امروز 
را برای بازگشت به شهرهای شان انتخاب کرده اند، روز 
خوبی است ضمن این که تا پیش از ظهر فردا هم شرایط 

عادی است.
وی همچنین افزود:  در روز های آینده افزایش دما خواهیم 
داشت که مقداری نگران کننده است، چون آب شدن برف 

کوه ها موجب جاری شدن روان آب ها خواهد شد.
مدارس و دانشگاههای آق قال و گمیشان تا ۲۴ فروردین 

ماه تعطیل است
سرپرست استانداری گلستان: بنا به تصمیم فرمانداران 
مدارس  بازگشایی  قال،  آق  و  گمیشان  های  شهرستان 
و دانشگاههای دو شهر گمیشان و آق قال یک هفته به 

تعویق افتاد

تعطیلی مدارس شامل روستاهای این دو شهرستان که 
در معرض آبگرفتگی هستند نیز می شود و سایر مدارس 
روستاهای این شهرستانها از ۱۷ فروردین ماه دایر خواهند 
اطالع  ها  فرمانداری  از طریق  روستاها  این  اسامی  بود. 

رسانی خواهد شد
خسارت ۸ میلیارد تومانی سیل سوادکوه به شبکه برق

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  شهابی  قاسم 
مازندران نیز در گفت وگو با ایسنا از خسارت ۸ میلیارد 
وقوع  اثر  در  مازندران  استان  در  برق  شبکه  به  تومانی 
سیل خبر داد و اظهار کرد: تا دو روز گذشته مشکل برق 
رسانی همه مناطق آسیب دیده برطرف شده بود که با سیل 
زیرآب، منطقه خطیرکوه و ۱۴ روستا دچار بی برقی شدند 

اما در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: به دلیل رنش و مسدود بودن مسیر در 
منطقه خطیرکوه و رفع آن در صبح امروز، تیم های عملیاتی 
به این مناطق اعزام شدند تا برق این مناطق مجددا متصل 

شود.
 ۲۳ کرد:  خاطرنشان  مازندران  برق  توزیع  مدیرعامل 
روستای شهرستان سوادکوه به دلیل رانش زمین، سقوط 
تیرهای برق و تخریب پنج ترانس در شهر زیرآب بی برق 
بودند که با اتصاالت و سیم کشی جدید برق آنها نیز وصل 

شد.
هشدار پلیس به اخاللگران در مناطق سیل زده

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه تا پایان مأموریت و 
تا جایی که الزم باشد در خدمت مردم هستیم گفت: هر 
اقدامی نیاز باشد حتماً با سرعت و قاطعیت انجام می دهیم 
و کمک رسانی به سیل زدگان باید با فوریت بیشتر انجام 

شود.
سردار حسین اشتری صبح امروز در بدو ورود به لرستان 
داشت: همکاران  اظهار  در جمع خبرنگاران  فرودگاه  در 
بنده از همان دقایق اول در کنار مردم حضور داشتند و در 
روزهای بعد از سیل هم انتظامی شهرستان پلدختر تقویت 

شد و نیروهای کمکی به استان و شهرستان اعزام شدند.
وی افزود: در حال حاضر وضع نظم و امنیتی خوبی را در 
پلدختر شاهد هستیم. ضمن این که با تمهیدات اندیشیده 
شده از سو استفاده برخی افراد از شرایط منطقه جلوگیری 

شد.
فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد: با همکاری بسیار 
خوب مردم شریف و بزرگوار پلدختر کارها به صورت عادی 
انجام می شود، در کنار مردم هستیم و هر کجا الزم باشد 
انجام  با سرعت و قاطعیت  نیاز باشد حتماً  هر اقدامی 

می دهیم.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی وظیفه اصلی اش استقرار 
نظم و امنیت در این مناطق است و گسترده کردن چتر 
امدادرسانی می کند؛  این هم  امنیتی خودش و در کنار 
همکاران بنده ضمن اجرای مأموریت های ذاتی خودشان 
مشغول امداد و نجات و کمک به مردم آسیب دیده در این 
سیل هستند.پلیس با اخاللگران نظم و امنیت در مناطق 

سیل زده قاطعانه برخورد می کند.
مجموعه  و  مهندسی  بهداری،  کرد:  تصریح  اشتری 
را  این زمینه خدماتی  معاونت هایی که می توانستند در 
به مردم ارائه دهند در خدمت مردم هستند و تا پایان 

مأموریت و تا جایی که الزم باشد ما خدمتشان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نگرانی در این راستا نباید برای 
مردم وجود داشته باشد، کمک ها باید افزایش پیدا کند، 
حادثه ای که رخ داده و تأثیراتی که داشته تا روزهای آینده 
و  مردم  توسط  کمک رسانی  و  امدادرسانی  و  دارد  ادامه 
دستگاه های مسئول باید با فوریت بیشتر، سرعت باالتر 
و مقدار بیشتر انجام شود، امیدواریم روزبه روز وضعیت 

بهتر و عادی تر شود.
گاز ۳۰۰ خانه در زیرآب قطع است

صحی مسئول روابط عمومی شرکت گاز مازندران نیز با 
اشاره به وضعیت گازرسانی پس از سیل در شهرستان های 
آسیب دیده با بیان این که ۵ میلیارد تومان به بخش گاز در 
این استان خسارت وارد شده است، اظهار کرد: در زیرآب 
۳۰۰ خانه در مسیر رودخانه خالی از سکنه شده است و 
گاز این مناطق به دلیل آسیب عبور خط ۲ اینچ از رودخانه 

قطع است.
وی با تاکید بر این که شدت سیالب مانع از ترمیم کامل 
خط لوله گاز شده است، گفت: تمام تالش برای گازرسانی 
به این مناطق در حال انجام است و پیش بینی می شود 

که مشکل گازرسانی به این خانه ها تا امروز برطرف شود.
این که  به  اشاره  با  مازندران  گاز  روابط عمومی شرکت 

در سایر شهرهای این استان گاز به صورت پایدار است، 
تصریح کرد: مشکل افت فشار در قائم شهر نیز به دلیل 
آسیب لوله ۱۲ اینچ که از رودخانه تالر می گذشت در حال 
ترمیم بود، اما سیل مجدد موجب عدم ترمیم کامل آن 

شد.
وی افزود: در حال حاضر مشکل گرمایشی برای منازل 
مسکونی وجود ندارد اما مجوزی برای صنایع صادر نشده 

است.
خشم مردم پل دختر در مواجهه با استاندار لرستان و 

نماینده مجلس
ایلنا نوشت: در پی ضعف در امدادرسانی و بی توجهی 
مسئوالن به وضعیت سیل زدگان لرستان، مردم شهرستان 
پل دختر واکنش تندی نسبت به استاندار لرستان و نماینده 

این شهرستان داشتند.
به  پل دختر  شهرستان  ناراضی  و  خشمگین  مردم 
به  رسیدگی  عدم  و  از سیل  ناشی  بحرانی  دلیل شرایط 
مشکالت شان و همچنین ضعف مسئوالن در امدادرسانی 
واکنش تندی نسبت در مواجهه با این دو مسئول استان 
داشتند و به شدت از وضعیت موجود و بی توجهی ها گالیه 

کردند.
شرایط  از  مردم  حق  به  اعتراضات  ها  شنیده  طبق 
رسیدگی به وضعیت سیل زدگان و ارائه کمک های ضروری 
شهرستان پلدختر بسیار تند بوده و آنها مسئوالن استان را 

مسبب شرایط بوجود آمده می دانند.
لرستان ضمن  استان  در  اخیر  سیل  گفتنی است 
تاکنون  استان  زیرساخت های  به  اساسی  خسارت های 
حدود ۲۰ کشته و ۲۰ هزار نفر آواره به دنبال داشته و 
بسیاری خانه و زندگی شان را به طور کامل از دست داده 

اند.
راه آهن اندیمشک به اهواز مسدود شد

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت:خط راه آهن 
مسیر اندیمشک به اهواز به خاطر باال آمدن رودخانه دز 

مسدود شد.
مسافران تهران به اهواز در ایستگاه راه آهن اندیمشک 
پیاده شده و توسط اتوبوسهای راه آهن به اهواز منتقل می 

شوند.
توضبح وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس در 

مناطق سیل زده
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو 
با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار کرد: 
امیدواریم در یکی، دو روز باقیمانده تا پایان تعطیالت، 

مدارس در مناطق سیل زده آماده ارائه خدمت شوند.
وی ادامه داد: در مواردی که ایمنی بچه ها در معرض 
خطر باشد یا آمد و شد به مدرسه با مشکالتی همراه باشد، 
تمهیداتی دیگری برای تحصیل آنها می اندیشیم و اولویت 

ما سالمت دانش آموزان است.
بطحایی اضافه کرد: عمده مدارس ما در کشور از روز 
شنبه ۱۷ فروردین ماه آماده فعالیت هستند و برای مدارس 
آسیب دیده در سیل نیز تالش می شود تا کانکس و مدارس 

جایگزین برای تحصیل دانش آموزان پیش بینی شود.
۴۰ بالگرد ارتش آماده خدمت رسانی به سیل زدگان

امیر یوسف علی قربانی در جلسه ستاد بحران لرستان 
اظهار داشت: ما برای سیالب و آب گرفتگی ها در استان های 
گلستان،  بویراحمد،  و  کهکیلویه   کرمانشاه،  لرستان، 
خوزستان، چهارمحال  و بختیاری، تبریز، سنندج و ایالم 

فعالیت داشته ایم.
هوانیروز  پایگاه های  در  فروند   ۴۰ اینکه  بیان  با  وی 
اصفهان، مسجدسلیمان و کرمانشاه آماده خدمت رسانی 
به مردم است، افزود: در روز گذشته از مسجدسلیمان 
با پنج فروند و ۲ فروند از اصفهان حرکت کردیم و کار 

خدمات رسانی و امدادرسانی به مردم را شروع کرده ایم.
فرمانده هوانیروز ارتش عنوان کرد: در روز گذشته ۴۱۰ 
نفر و ۳۰ تن بار را جابه جا کرده ایم، ۹۰ ساعت پرواز و ۱۸۰ 
سورتی پرواز را نیز داشته ایم و در مجموع ۵۰ تن بار، ۸۰۰ 
نفر نیرو با حدود ۲۰۰ ساعت پرواز و ۴۰۰ سورتی پرواز را 

جابه جا کرده ایم.
وی بیان کرد: بالگردهای ما در روستاهای سیل زده برای 
امدادرسانی و انجام خدمات ما یک یا ۲ ساعت در روی 
زمین بود و فعالیتی را انجام نداد، چون آذوقه باید به دست 
ما می رسید تا آن ها را بتوانیم توزیع کنیم؛ در هنگام توزیع 
آذوقه ها در مناطق سیل زده پلدختر افرادی حضور نداشتند 
تا آذوقه ها را از ما تحویل بگیرند، مردم هجوم می آورند و 

باید این مشکل برطرف شود.
گاز شهر معموالن وصل شد

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، غالمرضا لطفعلیان اظهار 
کرد: با تالش فراوان کارکنان شرکت گاز استان گاز شهر 

معموالن وصل شد.
وی اضافه کرد: از بین رفتن راه های ارتباطی سختی کار 
در معموالن را چند برابر کرد به طوری که تجهیزات مورد نیاز 

به دلیل خرابی راه ها توسط افراد حمل شد.
صبح  کرد:  خاطرنشان  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

امروز نیز گاز ۱۷ روستای این شهر وصل شدند.
خط انتقال آب شهر پلدختر آسیب دیده است

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان از آغاز عملیات تعمیر 
خط انتقال آب شهر پلدختر خبر داد.

حمیدرضا کرم وند در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار 
کرد: سیالب اخیر خیلی شدید بود و بخش عمده ای از 

پلدختر را به طور کامل تخریب کرد.
وی با بیان این که خط انتقال آب این شهر نیز آسیب 
دیده است، افزود: خوشبختانه طول صدمه دیده خیلی 
زیاد نیست اما در یک منطقه بسیار صعب العبور قرار 

دارد.
۱۵ هزار لرستانی در خاموشی!

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: ۳۰۹ روستای 
استان با حدود ۱۵ هزار خانوار فعال بی برق هستند.  از ۶۷۰ 
روستای بی برق شده استان در سیل، ۳۶۱ روستا برق دار 
شد.  تمامی ۱۲ فیدر قطع شده در اثر سیل وصل شدند.

میزان خاموشی روستاهای باقی مانده ۲۳ مگاوات است.

روزنامه صبح ایران


