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ثـــــه کمت��ر از ۲۴ س��اعت مانده به  د تحویل س��ال ۹۸ و در حالی که حا
اکثر ایرانیان مقدمات چیدن سفره هفت سین را فراهم 
ک��رده بودند، س��یل ب��ه عنوان س��ین اجب��اری در 
سفره های نوروزی بسیاری از ایرانیان جا خوش کرد...

گرچه سامانه بارشی که از غرب وارد ایران شده 
بود، نوروز س��ال ۹۸ را به سیالبی ترین ایام کشور در 
ده های اخیر بدل کرد، اما نخس��تین سیل امسال در 
شمال شرق کشور رخ داد و همزمان با ۲۹ اسفندماه 
سال ۹۷ استان گلستان و ش��رق استان مازندران را 
درگیر خود کرد. درپی این س��یل ک��ه همچنان نیز 
مناطقی همچون گمیش��ان، آق قال و... را درگیر خود 
کرده است، عوامل هالل احمر و نیروهای مسلح وارد 
عمل شدند، اما به دلیل همزمانی با آغاز سال نو، خبر 

آن با تأخیر به رسانه ها رسید.

سیل گلستان و غیبت استاندار
با دومین روز از س��ال جدید، در حالی که سیل 
و ران��ش زمین خس��اراتی به منازل مس��کونی، راه، 
تأسیس��ات زیربنایی و مزارع و باغات در ش��هرهای 
آزادش��هر، س��وادکوه،  گنب��د،  آق ق��ال،  گمیش��ان، 
بندرترکمن و ده ها روس��تا وارد کرده بود، ش��ماری 
از مس��ئوالن کش��وری را روانه استان گلستان کرد و 
در این میان اما غیبت س��یدمناف هاشمی، استاندار 
گلس��تان نخستین حواشی سیل را رقم زد و بسیاری 
از کاربران ش��بکه های اجتماعی به ویژه در توئیتر و 
اینس��تاگرام از غیبت اس��تاندار و سفرش به خارج از 

کشور انتقاد کردند.
همزمان با این حواشی، حسن روحانی که پیش 
از ای��ن وزی��ر اقتصاد را مأمور رس��یدگی به وضعیت 
سیل زدگان در استان گلس��تان کرده بود، در تماس 
تلفنی با وزیر کش��ور به او دستور داد تا برای تکمیل 
و تس��ریع در اقدامات امدادی انجام ش��ده، عالوه بر 
امکانات موجود در اس��تان های سیل زده، تجهیزات و 
امکان��ات الزم از مناطق همجوار نی��ز برای مدیریت 
مشکالت ناشی از س��یل، کاهش خسارات و هرگونه 
کمک فوری و الزم به س��یل زدگان بس��یج ش��وند. 
رئیس جمه��ور همچنی��ن از عبدالرضا رحمانی فضلی 
خواست تا در اسرع وقت به همراه تیمی از مسئوالن 
دس��تگاه های امدادی، خدماتی و اورژانس به منطقه 
اعزام و امکانات الزم در این دو اس��تان و استان های 
همج��وار را برای تس��ریع در روند کمک رس��انی به 
س��یل زدگان بس��یج کند. س��اعتی پس از دس��تور 
روحانی بود که وزیر کش��ور برای اجرای دس��تورات 

رئیس جمهوری عازم گلستان شد.

ورود نیروهای مسلح برای امدادرسانی
روز س��وم فروردین م��اه، رهب��ر معظ��م انقالب 
نیز مس��تقیماً به مساله س��یل ورود و در نامه ای که 
مخاطبش سرلش��کر باقری، رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح بود تاکید کردند که »برابر اطالع، سیل زدگان 
دو اس��تان ش��مالی نیاز مبرمی به کم��ک و امکانات 
نیروهای مسلح دارند. دس��تور فرمائید عالوه بر آنچه 
تاکن��ون در آن مناط��ق به کار گرفته ش��ده اس��ت، 
امکانات بیش��تر برای ام��داد به آن مناطق گس��یل 

نمایند. گزارش اقدام را بفرستید.«
ظهر همان روز اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهور نیز عازم گلس��تان شد و پس از بازدید 
از مناطق س��یل زده گلس��تان، به مطالبات مردم در 
دیدارها و ش��بکه های اجتماعی واکنش نشان داد و 
مناف هاش��می، استاندار گلس��تان را به دلیل غیبت 
و عدم رس��یدگی به وضعیت سیل زدگان برکنار کرد. 
این اقدام جهانگیری با واکنش های مثبت بسیاری در 

سراسر کشور روبه رو شد.

چهارمین روز از فروردین ماه با انتش��ار تصاویری 
از حض��ور برخی از مقامات کش��وری و لش��کری در 
مناطق س��یل زده گلس��تان گذش��ت، تصاویری که 
برخی از مس��ئوالن را در حالی که نیمی از بدن شان 
در سیالب بود و در حال حرکت در مقابل دوربین ها 
بودند، نش��ان می داد و البته واکنش های مختلفی را 

نیز به دنیال داشت.

فاجعه در شیراز
پنجمین روز از فروردین ماه نیز گرچه با پیگیری 
اخبار سیل گلستان آغاز شد، اما در میانه روز جاری 
شدن س��یل در دروازه قرآن ش��یراز و آسیب دیدن 
بیش از ۲۰۰ دس��تگاه خودروی سواری و مرگ ۱۹ 
نف��ر در این حادثه، توجه افکار عمومی و مس��ئوالن 
را متوجه ش��یراز کرد. رئیس جمهور بالفاصله دستور 
پیگیری مس��اله را صادر کرده و محمدباقر نوبخت را 
به شیراز اعزام کرد، رهبر معظم انقالب نیز در نامه ای 
به امام جمعه ش��یراز نوش��تند: »حادثه ی تأثرانگیز 
س��یل ویرانگر در ش��یراز که به درگذشت تعدادی از 
م��ردم عزیز و داغدار ش��دن خانواده ها در ایام عید و 
نی��ز به مجروحیت جمعی دیگر و ویرانی و خس��ارت 
در ش��هر انجامید، مایه  اندوه اینجانب است. مقتضی 
اس��ت جنابعالی ضمن ابالغ سالم و تسلیت اینجانب 
ب��ه خانواده های مصیبت دیده و نیز به مجروحان این 
حادثه، در تالش برای غمگساری و جبران مصیبت ها 
و خس��ارت و کمک به م��ردم، با مس��ئولین دولتی 
هم��کاری و همگان را توصیه به س��رعت و جدیت در 

انجام وظیفه نمائید.« 
عص��ر هم��ان روز نیز در حالی ک��ه جهانگیری، 
گزارش��ی از بازدی��د خود از مناطق س��یل زده را به 
رئیس جمه��ور ارائ��ه ک��رده ب��ود، روحان��ی مجدداً 
دس��تورات جدیدی را برای کاهش آالم و مش��کالت 

سیل زدگان و جبران سریع خسارات صادر کرد.
در کن��ار اقدام��ات مقابل��ه ای در برابر س��یل، با 
توجه به پیش بینی ها و هش��دارهای هواشناس��ی در 
مورد ورود س��امانه بارشی از غرب کش��ور، اقدامات 
پیشگیرانه نیز در دستورکار قرار گرفت و جهانگیری 
که از س��فر دو روزه به مناطق گلستان بازگشته بود؛ 
در تماس تلفنی با اس��تانداران استان های کرمانشاه، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرس��تان و خوزس��تان بر آمادگی الزم برای مقابله با 
احتمال وقوع س��یل تأکید کرد، پس از آن نیز راهی 
جلس��ه مدیریت بحران شهر تهران ش��د تا اقدامات 
پیش��گیرانه برای مهار سیالب در تهران را نیز شخصاً 
مدیریت کند. تأکیدات جهانگیری صبح روز بعد نیز 
در جلس��ه ستاد مدیریت بحران ش��هر تهران نیز به 
تصویب رس��ید و در نتیجه آن تهرانی ها که خاطرات 
س��یل مترو و غرق ش��دن زنی در کانال آب خیابان 
پاسداران را هنوز در خاطر دارند، باران های سیل آسا 

را بدون خسارت تا پایان نوروز پشت سر گذاشتند.
هفت��م فروردین ماه، حس��ن روحانی به اس��تان 
گلس��تان س��فر ک��رد و از مناطق س��یل زده بازدید 
ک��رد، در این بازدید رئیس جمهور بدون واس��طه در 
جری��ان مطالب��ات و مش��کالت مردم ق��رار گرفت و 
گرچه برخی از رس��انه های معاند س��عی کردند تا از 
سخنان صریح مطرح شده در حضور رئیس جمهوری 
بهره برداری منفی کنن��د، اما واکنش های مردمی به 
این س��خنان و حمایت از اقدام رئیس جمهور نش��ان 
داد که روحانی اقدام درس��تی انجام داده است. پس 
از بازدید از مناطق س��یل زده گلستان، رئیس جمهور 
عازم مازندران ش��د و از مناطق سیل زده این استان 
نیز بازدید و دس��تورات الزم برای جبران خس��ارات 
س��یل زدگان را ص��ادر ک��رد. دو روز بع��د از س��فر 
مازن��دران و نهم فروردین م��اه، روحانی این بار راهی 

خوزستان شد تا شخصاً مدیریت بحران و پیشگیری 
از وقوع حادثه در اهواز را برعهده بگیرد.

بحران در »معموالن« و »پل دختر«
نیم��ه دوم تعطیالت ن��وروزی با ورود س��امانه 
بارش��ی به غرب کش��ور همراه ش��د و اس��تان های 
کرمانشاه، لرس��تان، ایالم و خوزستان را تحت تأثیر 
قرار داد، اما با توجه به هش��دارهای قبلی ارائه ش��ده 
و تخلیه به موقع آب س��دها خسارات گسترده ای به 
این اس��تان ها وارد نش��د و تنها در دو شهر معموالن 
و پلدخت��ر اوضاع به مرحله بحران رس��ید، به طوری 
که از یازدهم فروردین ماه تمامی راه های دسترس��ی 
به معموالن قطع ش��د و این وضعیت همچنان ادامه 
دارد. در پلدختر نیز وضعیت مشابه ای وجود داشت و 

امدادرسانی به شکل هوایی ادامه پیدا کرد.
با پای��ان تعطیالت رهبر معظم انقالب که از روز 
نخست وقوع سیل در کشور مستقیماً پیگیر جزئیات 
و نحوه امدادرسانی به سیل زدگان بودند، در جلسه ای 
ویژه ب��ا حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از 
اعض��ای دولت، رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح و 
فرمانده��ان کل ارتش و س��پاه، فرماندهان نیروهای 
زمینی، دریایی، نیروی انتظامی و بس��یج، مسئوالن 
س��تاد مدیریت بح��ران و دس��تگاه های ام��دادی و 
کمک رس��ان، ضم��ن دریافت گزارش از مس��ئوالن 
اجرای��ی و نظامی درخصوص آخرین وضعیت مناطق 
آس��یب دیده از س��یل و اقدامات انجام ش��ده برای 
اس��کان سیل زدگان، رس��یدگی به مشکالت مردم و 
تصمیم های اتخاذ شده به منظور جبران خسارات در 
بخش های مسکن، کشاورزی، دامداری، زیرساخت ها 
و همچنی��ن روند کنترل ش��رایط روزهای آینده، در 
برخی اس��تان ها گفتند: »خدمات رسانی، هماهنگی 
بخش های مختلف و ش��ور و ش��وق کمک رس��انی و 

روحیه بس��یج ش��وندگی مردم در حادثه اخیر سیل 
در چند اس��تان بس��یار برجس��ته بود، اما باید همه 
تصمیم ها و اقدام��ات الزم، به صورت جدی پیگیری 
ش��ود و تا رفع مش��کالت و آالم مردم آس��یب دیده 

ادامه یابد.«
از  انق��الب اس��المی ضم��ن قدردان��ی  رهب��ر 
گزارش ه��ای ارائ��ه ش��ده در ای��ن جلس��ه افزودند: 
»خدمات انجام گرفته و هماهنگی میان دستگاه ها و 
حضور مس��ئوالن رده باال و فرماندهان نظامی در دل 
حادثه و در مناطق آس��یب دیده، از نکات قابل توجه 

این حادثه بود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: »در 
کن��ار این نکات اما موض��وع مهم تری نیز وجود دارد 
که آن هم مس��ئله پیشگیری از ویرانی ها و خسارات 
اس��ت که باید از قبل پیش بینی می ش��د، زیرا سیل 
قاب��ل جلوگیری نیس��ت اما ویرانی و خس��ارت قابل 

جلوگیری است.«
صبح روز بعد نیز ایش��ان در دیدار با مس��ئوالن 
و اقش��ار مختل��ف مردم که به مناس��بت عید مبعث 
برگزار ش��د، با تأکید بر اینکه هن��وز کارهای زیادی 
برای کاهش آالم مردم س��یل زده باقی مانده است، 
خاطرنش��ان کردند: به مس��ئوالن تأکید کرده ام که 
کاره��ای اصلی یعنی بازس��ازی ویرانی ه��ا و جبران 
خس��ارت ها، از این به بعد است و باید این خسارات و 

صدمات جبران شود.
ایشان افزودند: البته مردم عزیز در مناطق سیل 
زده بای��د به همکاری با مس��ئوالن ادامه دهند، زیرا 

کمک آنها حقیقتاً گره گشا خواهد بود.

عملیات های سیالبی
هالل احم��ر که از ابتدای س��یالب ها تاکنون در 
خط مقدم امدادرسانی به ش��هروندان و سیل زدگان 

بود، همچنان نیز در حال امدادرسانی در این مناطق 
است و از ش��هروندان نیز خواسته شده تا کمک های 
خود برای س��یل زدگان را از طری��ق این جمعیت به 

دست نیازمندان برسانند.
مرتضی س��لیمی رئی��س س��ازمان امدادونجات 
جمعی��ت هالل احم��ر درباره اقدامات انجام ش��ده از 
س��وی هالل احمر در ح��وادث جوی نوروز امس��ال 
می گوی��د: عالوه بر امداد رس��انی به ش��هروندان در 
حوادث ترافیکی و دیگ��ر وقایع، امدادگران جمعیت 
هالل احمر در ارتباط با جزئیات س��یل و آبگرفتگی، 
برف و کوالک از ۲۵ اسفند تا صبح دیروز در ۱۸۸۹ 
ش��هر، روستا و محور کوهستانی عملیات داشته و به 
بیش از ۲۱۷ هزار نفر امدادرس��انی کرده اند. در این 
مدت حدود ۸۶ هزار نفر اسکان اضطراری داده شده 
و ۱۰۷۲ نف��ر توس��ط نیروهای ام��دادی و بالگرد به 

مناطق امن انتقال یافتند.
س��لیمی با بیان اینکه عملیات سیل و آبگرفتگی 
در ۳۱ اس��تان کش��ور انجام شده اس��ت، گفت: در 
حال حاضر نیز امدادرس��انی در استان های لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، گلس��تان، خوزستان، فارس، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، ایالم، خراس��ان ش��مالی، 

سمنان و البرز ادامه دارد.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
نیز درباره اقدامات انجام شده در ایام نوروز در مواجهه 
با س��یل و میزان خس��ارات گفت: س��ازمان مدیریت 
بحران کشور در اسفندماه سال ۹۷ در بخشنامه ای به 
تمام استان های کشور هشدارهایی را برای مواجهه با 
س��یل ابالغ کرده بود و قطعاً بررسی خواهیم کرد که 

کدام استان ها بخشنامه را اجرا کرده اند.

و اما خسارت ها...
او درباره میزان خسارات ناشی از سیل در استان های 
س��یل زده نیز گفت: پس از تثبی��ت حادثه و فروکش 
کردن س��یل و ارزیابی های دقیق، میزان خسارت ها به 
طور قطعی اعالم خواهد ش��د و البت��ه گزارش ارزیابی 
مقدماتی به دولت ارائه شده است. در حال حاضر اولویت 
ما ادامه امدادرس��انی در مناطق س��یل زده مخصوصاً 

مناطقی همچون معموالن و پلدختر است.
نجار با بیان اینکه طب��ق برآوردهای اولیه بیش 
از ۱۰ هزار مس��کن در استان گلستان و ۶۵۰۰ واحد 
مس��کونی در مازندران خس��ارت دیده است، گفت: 
بنیاد مس��کن مأموریت بازسازی مسکن در گلستان 
و مازن��دران را برعهده دارد. وی ادامه داد: براس��اس 
ارزیابی های انجام ش��ده در بخش کش��اورزی در دو 
استان گلستان و مازندران نیز ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان خسارت وارد شده است.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور درمورد 
خسارات ناشی از س��یل در دیگر استان ها نیز گفت: 
میزان دقیق خسارت ها پس از بررسی ها اعالم خواهد 
شد اما پیش��نهاد اعتبارات جبران خسارات ناشی از 
حوادث در ۱۰ اس��تان به هیأت وزیران ارس��ال شده 

است.
نج��ار درب��اره تخصی��ص اعتب��ار ب��رای جبران 
خسارات سیل زدگان و بازسازی مناطق سیل زده نیز 
گفت: اعتبارات ساخت مسکن روستاییان ۱۰ میلیون 
تومان کمک بالعوض و در مجموع ۱۵ میلیون تومان 
معیش��تی ب��ا کارمزد ۴ درصد اس��ت. ب��رای جبران 
خس��ارت های مسکن در شهرها ۵۰ میلیون تومان با 
کارمزد ۵ درصد و ۱۲ میلیون تومان بالعوض در نظر 

گرفته شده است.
او درباره دالیل وقوع سیل در گلستان نیز گفت: 
پر ش��دن سدهای "گلس��تان" و "وشمگیر"، الیروبی 
نک��ردن رودخانه ها و محدود ب��ودن خروجی آب به 
س��مت دریا از جمله علت های وقوع سیل در مناطق 

مسکونی اس��ت و دالیل قطعی آن هم در گلستان و 
هم در دیگر استان ها بررسی خواهد شد.

نیروهای مس��لح نیز در س��یل نوروز ۹۸ حضور 
فعالی داشتند، نیروی انتظامی هم در دو حوزه راهور 
و انتظامی حضور فعالی در س��یل داشت و آنطور که 
فرمانده ناجا گفته اس��ت عالوه ب��ر کمک به مردم و 
امدادرس��انی، در تأمین امنیت مناطق سیل زده نیز 
با آمادگی کامل وارد عمل ش��د. پلیس راهور نیز در 
انس��داد معابر درگیر سیل و آبگرفتگی به موقع عمل 
کرده و از وقوع حوادث بسیاری جلوگیری کرد. دیگر 
یگان های نیروهای مس��لح از جمله س��پاه، ارتش و 
بس��یج نیز با حضوری فعاالنه در مناطق س��یل زده 

اقدام به امدادرسانی به سیل زدگان کردند.

تسهیالت ویژه برای سربازان مناطق سیل زده
س��تادکل نیروه��ای مس��لح ب��رای س��ربازان و 
مش��موالن در آس��تانه اع��زام در مناطق س��یل زده 
گلستان، مازندران و لرستان تسهیالتی را پیش بینی 
کرده و آنطور که س��ردار موس��ی کمالی رئیس اداره 
س��رمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح گفته 
اس��ت: اعزام مش��موالن س��ربازی مناطق سیل زده 
درمناطق آق قال، گمیش��ان، آزادش��هر، بندر ترکمن، 
س��یمرغ، میانرود، بهش��هر، سوادکوه ش��مالی، نکا، 
معم��والن، پلدختر و روس��تاهای س��یل زده منطقه 
ب��ا دو ماه تعوی��ق انجام خواهد ش��دو مش��موالنی 
ک��ه می بایس��ت در تاریخ ۱۹ فروردی��ن و اول و ۱۹ 
اردیبهشت ماه سال ۹۸ به سربازی اعزام شوند، موعد 

اعزام شان متعاقباً اعالم می شود.
وی در مورد س��ربازان در حال خدمت ساکن در 
مناط��ق زلزله زده نیز گفت: س��ربازان این مناطق که 
در دیگر اس��تان ها مش��غول خدمت هستند، به مدت 
ی��ک ماه مرخصی اضط��راری دریاف��ت خواهند کرد. 
همچنین سربازان یگان های نظامی و انتظامی مستقر 
در مناطق سیل زده که در حال کمک به مردم هستند، 
با تشخیص یگان و پس از پایان مأموریت شان یک ماه 

مرخصی اضطراری دریافت خواهند کرد.
کمال��ی در مورد آن دس��ته از س��ربازانی که در 
مرخصی بوده و ممکن اس��ت ب��ه دلیل خرابی ایجاد 
ش��ده در راه و راه آهن درپی س��یل نتوانند به موقع 
در مح��ل خدم��ت خود حاضر ش��وند نی��ز گفت: به 
فرمانده��ان یگان ها ای��ن اختیار داده ش��ده تا پس 
از بررس��ی این مس��ائل نس��بت به اعطای مرخصی 

اضطراری بابت تأخیر این سربازان اقدام کنند.

۶۲ تن قربانی سیل اخیر
مهرداد علی بخش��ی، جانش��ین مدیریت بحران 
س��ازمان پزش��کی قانونی نیز در گفت وگو با ایس��نا 
آخرین آمار رس��می مجموع جانباختگان س��یل در 
کش��ور را ۶۲ نفر اعالم کرد و گف��ت: به دنبال وقوع 
س��یل تا کنون ۶۲ جس��د به مراکز پزش��کی قانونی 
کشور منتقل که مرگ شان به دلیل سیل تأیید شده 

است.
او با بیان اینکه احتمال دارد که ش��مار قربانیان 
سیل افزایش هم داشته باشد، گفت: تا کنون ۲۱ نفر 
در اس��تان فارس، ۱۴ نفر در اس��تان لرستان، هشت 
نفر در اس��تان گلستان، پنج نفر در استان مازندران، 
پنج نفر در استان همدان، سه نفر در استان خراسان 
شمالی، دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در 
هر یک از استان های خوزستان، کرمانشاه، سمنان و 

خراسان رضوی جان خود را از دست داده اند.
و اما با وجود پیش بین��ی موج جدید بارش ها از 
عصر امروز، باید دید که وضعیت در مناطق سیل زده 
کش��ور که نوروز تلخی را پشت س��ر گذاشته اند، چه 

زمانی عادی خواهد شد.  ایسنا
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