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سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور از صدور 
شناسنامه و کارت ملی برای سیل زدگان شهر پلدختر 
خبر داد و گفت: این افراد پس از تایید ستاد مدیریت 
بح��ران در ش��هر پلدخت��ر ب��رای ثبت ن��ام و دریافت 

شناسنامه و کارت ملی خود اقدام کنند.
س��یف اهلل ابوتراب��ی گفت: این افراد بای��د ابتدا به 
س��تاد مدیریت بحران در شهر پلدختر مراجعه و پس 
از تایید این ستاد به خرم آباد مراجعه کنند. وی افزود: 
در همی��ن زمینه س��ازمان ثبت اح��وال در خرم آباد 
آمادگ��ی کامل ب��رای صدور شناس��نامه و کارت ملی 

برای سیل زدگان شهر پلدختر دارد.
س��خنگوی سازمان ثبت احوال در ارتباط با زمان 
صدور شناس��نامه و کارت ملی برای سیل زدگان شهر 
پلدخت��ر گفت: شناس��نامه در همان روز ب��رای افراد 
صادر می شود اما با توجه به اینکه صدور کارت ملی به 
صورت متمرکز در تهران است، صدور کارت ملی کمی 
زمانبر اس��ت و پیش بینی می شود طی یک بازه زمانی 

15 روزه کارت ملی برای این افراد صادر شود.

در شهر

تلویزیونبهمدتیکهفته
بهترینهایمشایخیرارویآنتنمیبرد

ش��بکه نمایش ب��رای گرامیداش��ت هنرمند فقید 
کش��ورمان، زنده یاد جمشید مشایخی، فیلم هایی از این 
هنرمند با سابقه را در بخش صحنه گران قرار داده است.

ای��ن هنرمند ایفاگ��ر نقش های مان��دگاری بوده 
است که فیلم های شاخص این بازیگر، شامل عناوین: 
آوار، پ��در بزرگ، س��رب، بله برون، گله��ای داوودی، 

کمال الملک از امشب ساعت 21 پخش می شوند.
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رحمان 50 س��ال  دارد. درحـــاشیه س��ن 
دامداری که در خطه لرس��تان زندگی 
می کند. وقتی پاییز گذشته به دیدنش 
رفتم، قصه زندگ��ی اش را برایم گفت. 
ب��ه ق��ول خ��ودش 30 س��ال زحمت 
کشیده اس��ت تا بتواند برای زن و سه 

دخترش  زندگی راحتی را فراهم کند.
قب��ل از وقوع س��یل گفت: خانه و 
زندگی ام را خیلی دوس��ت دارم، چون 
خودم  س��اختم. ی��ک گاوداری دارد و 
خودش و به همراه 3 نفر هر روز صبح 
مش��غول فعالیت می ش��ود و تا آخرین 

ساعات روشنی روز کار می کند.
او با اینکه چش��مانش از انگیزه پُر 
اس��ت، گفت: هر روز صبح که از خواب 
بیدار می شوم تنها به امید اینکه دخترانم 
را با بهترین وس��یله های ممکن عروس 
کنم، مشغول کار می شوم. تمام درآمدم 
از همین دامداری اس��ت. خدا را شکر تا 

حاال دستم را جلوی کسی دراز نکردم.
یک روز سیل آمد و همه  زندگیش 
را برد، اما اکن��ون دامداری اش زیرآب 
رفت��ه و حیوان های زبان بس��ته جان 
دادن��د، از خان��ه اش نگویم ک��ه با گل 
و خاك یکی ش��ده اس��ت. دیگر برای 
دیدنش نرفتم، چون نمی توانستم  نابود 
ش��دن زندگی اش را ببینم، اما از یکی 
از دوستان مشترکمان شنیدم یک نفر 
آمده س��راغش و قول بازسازی خانه و 

دامداری اش را داده است.
هن��وز عرقش��ان ب��رای کمک به 
مناطق زلزله زده آذربایجان ش��رقی و 
کرمانشاه خشک نشده بود که سیالبی 
جان ده ها نفر از هم شهری هایش��ان را 
گرف��ت و صد ها نفر را هم زخمی کرد. 
این شرح حال زندگی افرادی است که 
اکنون یا در حال ساخت مجدد زندگی 
چندین و چندس��اله خود هس��تند یا 

داغدار عزیز ترین افراد زندگیشان.
لرستان، خوزستان، گلستان و فارس 
این روز ها روزگار سختی را می گذرانند. 
تمام کشور بسیج شدند که به رحمان و 

رحمان های دیگر کمک کنند. 
این روز ها شاهد آن هستیم که هر 

یک از نهاد ها ب��ا تمام توانایی های خود 
سعی دارند درد و آالم این افراد را کاهش 
دهند. شرایط به قدری بحرانی است که 
ذخای��ر بودج��ه نهاد ها و س��ازمان های 
مختلف کفاف س��امان دادن به زندگی 

آسیب دیدگان سیل را نمی دهد.
مردم ایران همیش��ه پ��ای درِد دل 
هموط��ن خود نشس��ته اند و از تالش و 
کمک رس��انی ب��ه همنوع خود خس��ته 
نمی ش��وند. همین دو سال قبل بود که 
بالغ بر ده ه��ا میلیارد تومان برای کمک 
به مناطق زلزله زده کرمانشاه جمع آوری 
شد و این روز ها علی رغم همه مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مردم پای کار هستند 
و انقالبی دیگر در دل و روان مردم دیده 
می شود و این نشان می دهد که انسانیت، 
نوع دوس��تی و کمک به همدیگر در این 

سرزمین هنوز زنده است.
اما در این ش��رایط افرادی هستند 
ک��ه از اعتم��اد مردم س��وء اس��تفاده 
می کنن��د. در ش��رایط بحرانی کش��ور 
ک��ه همه  افراد جامعه غم روانی بزرگی 
س��ودجو  اف��رادی  دارن��د،  دل  در  را 
نیز هس��تند ک��ه از احساس��ات مردم 
ای��ران سوء اس��تفاده می کنند. هم دل 
رحمان های بسیاری را به زندگی بهتر 
خوش می کنند و هم بقیه افراد جامعه 

را تحت تأثیر خود قرار می دهند.
در شرایطی که تنها برای کمک رسانی 
به مناطق س��یل زده حس��اب س��ازمان 
هالل احمر و کمیته امداد برای کمک رسانی 
به افراد نیازمند باز اس��ت، باز هم افرادی 
هستند که با معرفی حساب های شخصی 
خود در تالش هستند که در این فاجعه از 

آب گل آلود سیل، ماهی بگیرند.
نکت��ه قاب��ل توج��ه این اس��ت که 
س��ازمان ها و نهاد ه��ای معتب��ر بار ها به 
مردم هشدار دادند که از کمک رسانی به 
شماره حساب های ش��خصی خودداری 
کنند، اما باز هم گویا کسانی هستند که 
با قرار گرفتن در شرایط روحی به شماره 
حساب های شخصی پول واریز می کنند. 
در جریان سیل فروردین  ماه امسال کشور 
نیز بار ها در فضای مجازی شاهد اینگونه 
جمع آوری کمک برای سیل زدگان بودیم.

ت��ا جایی ک��ه حمیدرضا ش��یران 
مدیرکل کمیت��ه امداد اس��تان تهران 
درخصوص اینگونه سودجویی ها هشدار 
داد و اظهار کرد: در جریان س��یل اخیر 
افراد زی��ادی اقدام به جمع آوری کمک 
کردن��د. وی ب��ا بیان اینک��ه در جریان 
سیل اخیر دادس��تانی اعالم کرد مردم 
تنها به هالل احمر و کمیته امداد مبالغ 
کمک رس��انی خ��ود را پرداخت کنند، 
گف��ت: در چارچوب قانونی قرار گرفتن 

بسیار زیبنده تر است.
ش��یران ادامه داد: درس��ت نیست 
هر کسی شماره حس��اب اعالم کند و 
هیچ نظارتی بر این گونه اعمال  نباشد.

مدی��ر کل کمیت��ه امداد اس��تان 
تهران با بی��ان اینکه حتی افراد چهره 
نیز باید به درس��تی این عمل را انجام 
دهند، گفت: این افراد نباید از موقعیت 
خود در این زمینه سوء استفاده کنند.

همچنی��ن ج��واد جاویدنیا معاون 
دادس��تان کل کش��ور در ام��ور فضای 
مج��ازی درخص��وص واری��ز پ��ول به 
حساب های متفرقه هشدار داد و اعالم 
کرد: از مردم عزیز تقاضا داریم تمامی 
م��وارد تبلیغات یا آگه��ی جمع آوری 
کمک های نقدی و غیرنقدی غیرمجاز 
در فضای مجازی را از قسمت شکایات 
پورتال معاونت فضای مجازی کشور یا 
پورتال پلیس فتا ف��وراً گزارش دهند. 
همچنین س��ایت های خب��ری و آگهی 
و پذیرن��دگان آگهی تبلیغات��ی نیز از 
کمک های  جم��ع آوری  تبلیغ  هرگونه 
نق��دی و غیرنقدی غیرمجاز خودداری 

کنند.
وی با بی��ان اینکه در مواردی هم 
اعالم شد که افرادی در فضای مجازی 
تبلیغاتی مبنی بر جمع آوری کمک های 
غیرنقدی انجام دادن��د، افزود: در این 
خصوص مردم عزیز هوش��یار باشند و 
حتم��اً کمک های غیرنقدی خود را نیز 
ب��ه س��ازمان ها و ارگان های ش��ناخته 
ش��ده ای که دارای مجوز هستند ارائه 
کنند و از ارس��ال کمک های غیرنقدی 
خود به افراد یاد شده خودداری کنند.

با توجه به هشدار های داده شده باز 
هم از مردم کشور خواستاریم کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود را تنها به مراجع 
و نهاد های تأیید ش��ده پرداخت کنند و 
از هرگونه کمک رسانی به افراد شخصی 

باشگاهخبرنگاران بپرهیزند. 

امامموسیكاظمعلیهالسالم:
کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که 

آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.
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مهربانی های سودجویانه

خ��وك«  »ژن  منتقـد جدیدترین ساخته میـز
سعید س��هیلی از فیلم های اکران نوروز 
98 می باشد. فیلمس��ازی که با ساخت 
آثار پرحاشیه ای چون »گشت ارشاد 1 و 
2« نامش بر س��ر زبان ها افت��اد. از قضا 
»ژن خ��وك« نی��ز ش��باهت عجیب و 
غریبی به »گش��ت ارش��اد« دارد با این 
تف��اوت ک��ه این بار س��هیلی ب��ه جای 
پسرش س��اعد از پس��ر کوچکش سینا 
استفاده کرده و هادی حجازی فر نیز قرار 
است جایگزینی برای گنده الت و لوطی 

گشت ارشاد یعنی حمید فرخ نژاد باشد.
»ژن خوك« داستان دو زندانی به 
نام های عماد گربه )سینا مهرداد( و آقا 
رضا )هادی حجازی فر( اس��ت. آقا رضا 
از طرف روزبه )بهرن��گ علوی( - یکی 
از آقازاده ه��ا - در مقابل گرفتن مبلغی 
کالن مامور می شود تا عماد را از زندان 
فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را 
که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است 

زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد.
س��وژه داس��تان مربوط به آقازاده 
هاست، افرادی که خود را از ژن خوب و 
برتر می دانند و مشخصاً قرار است فیلم 
نگاهی انتقادی به این افراد داشته باشد 
و نام فیلم و اس��تفاده از کلمه »خوك« 
به جای »خوب« به عنوان صفت »ژن« 
نیز پس��تی و کثیفی این طبقه را نشان 
ده��د، اما اثر چنان الکن، بی خاصیت و 
آشفته اس��ت که حتی نمی تواند حرف 

خود را به درستی بیان نماید.
جنس دیالوگ ه��ای »ژن خوك« 
م��ا را به یاد فیلمفارس��ی و س��ینمای 
کیمیایی می اندازد با این تفاوت که در 
نیمه اول داستان چاشنی طنز دارند و 
برخ��ی از همین دیالوگ های طنزگونه 
عماد و آقا رضاست که در میان انبوهی 
از کلم��ات رکیک و ناس��زا می خواهند 

مخاطب را بخندانند.
»ژن خ��وك« دو نیمه دارد: نیمه 
نخست فیلم که تنها به بده بستان های 

عماد و رضا می گذرد و لحظاتی شیرین 
را خل��ق می کند و نیم��ه دوم که فیلم 
وارد فاز قصه گویی می ش��ود و عجیب 
بی سر و ته و بی منطق است. باید گفت 
نیمه دوم فیلم از لحاظ داستان پردازی 
و منطق فیلمنامه فاجعه بار است. اصاًل 
مشخص نیس��ت فیلمساز درباره شعور 
مخاط��ب چه فک��ری کرده اس��ت که 

اینچنین داستان پردازی می کند.
در »ژن خوك« همانند »گش��ت 
ارش��اد« نی��روی انتظام��ی ول معطل 
است، دو زندانی به راحتی از زندان فرار 
کرده و در شهر می چرخند و هرکاری 
دلش��ان بخواهد انجام می دهند؛ س��ر 
صب��ر و حوصله ب��ه دیدن خان��واده و 
دوس��تان می روند و ب��دون هیچگونه 
مزاحمتی در انتهای داستان از هرکس 
می خواهند انتقام می گیرند و به شیوه 
بزن بهادر حق آدم بدهای قصه را کف 
دستشان می گذارند تا انتقام خود را از 

زندگی و جامعه بگیرند.
هم��ان  ه��م  فیل��م  پایان بن��دی 
پایان بندی گشت ارشاد است، باالخره 
در انته��ا پلی��س از راه می رس��د و در 
حال��ی که یک��ی از قهرمان��ان زخمی 
ش��ده و در حال وصیت به دوس��تش 
اس��ت فیلم پایان می یاب��د. نکته قابل 

تأمل آن اس��ت که به قدری فیلمس��از 
دو خالف��کار فیلم را در قالب قهرمانان 
دوس��ت داش��تنی به تصویر می کشد 
ک��ه مخاط��ب از حض��ور پلیس حتی 
در انته��ای فیل��م هم ناراحت ش��ده و 
دلش می خواهد عماد و رضا به راحتی 
فرار کنند، صدای محس��ن چاووشی و 
مضم��ون ترانه حاللم ک��ن نیز به این 

حس دامن می زند.
آقازاده ی فیلم هم به شدت پرداخت 
ضعیفی دارد؛ سهیلی برعکس ادعایش 
جسارتی در شخصیت پردازی روزبه از 
خود نشان نمی دهد و با مالحظه کاری 
از نزدیک ش��دن به او پرهیز می کند تا 
روزبه ب��ه عنوان یک آق��ازاده ی طماع 
و منف��ور در حد یک تی��پ باقی بماند. 
ش��خصیت های دیگ��ر فیل��م همچون 
ماهرخ )نازنین بیاتی(، فاطی و حتی پدر 
عماد )جمش��ید هاشم پور( نیز پرداخت 
درستی ندارند و حضورشان بیشتر برای 

پرکردن زمان فیلم می باشد.
در پای��ان باید گف��ت »ژن خوك« 
فیلمی اس��ت سرش��از از متلک پراتی و 
دیالوگ های ش��عاری که در بیان حرف 
خود و رویکرد انتقادی اش به شدت ناتوان 
است و جز اتالف وقت و پول دستاوردی 

تسنیم برای مخاطب ندارد. 

نگاهیبهفیلم»ژنخوک«ساختهسعیدسهیلی

 دیالوگ های شعارزده 
علیه آقازاده ها با آقازاده   سینما

نمايندهرهبرانقالبدرجمعیتهاللاحمرخواستارشد:
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نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با حضور در مناطق  س��یل زده استان لرس��تان ضمن ابالغ س��الم مقام معظم ديـــــدگاه
رهبری به سیل زدگان لرستانی گفت: رهبر معظم انقالب در جلسه با مدیران عالی 
کشور، مسئوالن را موظف کرده اند تا وظایفشان را در ارائه خدمت رسانی به بهترین 

شکل انجام دهند تا مشکالت مردم به سرعت مرتفع شود.
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی در بازدید از مناطق سیل زده 
با اش��اره به مشکالت ایجاد شده بر اثر حادثه س��یل گفت: 24 استان کشور 
درگیر س��یل شده اند که میزان خس��ارات در سه استان لرستان، خوزستان و 
گلس��تان بیش از س��ایر استان هاست و این مس��ئله باعث شده است تا مردم 

کشورمان از سراسر ایران اسالمی به کمک و یاری سیل زدگان بشتابند.
وی اف��زود: هم��ه دس��تگاه های اجرای��ی و خدماتی همچ��ون جمعیت 
هالل احمر، بسیج، سپاه، ارتش و گروه هایی همچون دانشجویان، کانون های 
جوان��ان، طالب، حوزه ه��ای علمیه، بازاریان و گروه ه��ای جهادی با همدلی 

وصف ناپذیری به مردم مصیبت زده خدمت رسانی می کنند.
معزی با اشاره به وسعت میزان خسارات وارد شده به زندگی مردم در استان 
لرستان و شهر پلدختر گفت: متاسفانه حوادث، بسیار سخت و سنگین بوده و سبب 

تخریب بسیاری از خانه ها، مغازه ها، مزارع، مدارس و کارخانجات شده است.
نماین��ده رهب��ر انقالب ب��ا تاکید بر همدل��ی و مهربانی مل��ت ایران در 
خدمت به مردم آس��یب دیده از س��یل تصریح کرد: همدلی و مهربانی مردم 
نعمت بس��یار بزرگی است که البته همین فداکاری، ایثار، از خودگذشتگی و 
انسانیت ها بود که باعث شد تا ایران در جنگ با صدام پیروز شود و امیدواریم 
در این مصیبت سنگین نیز همدلی آحاد مردم و تالش مسئوالن در بازسازی 

شهرها و روستاهای خسارت دیده شده موثر واقع شود.
معزی با اش��اره به حض��ور جوانان در مناط��ق حادثه دیده گفت: حضور 
پرش��ور جوانان باایمان، متحد و همدل از سراس��ر کشور در کمک رسانی به 
این مناطق نش��انگر نقطه عطفی برای س��اختن ایرانی آباد است البته با نگاه 
به این مه��م می توان دریافت که چرا رهبر معظم انقالب در بیانیه راهبردی 
گام دوم مخاطب اصلی خود را جوانان ایرانی اسالمی 

قرار داده اند.
وی با تقدیر از تالش های امدادگران، بس��یجیان، 
ارتش، س��پاه و هم��ه دس��تگاه های اجرای��ی در امر 
خدمت رسانی به حادثه دیدگان اظهارکرد: همه تالش 
ما بر این اس��ت تا بتوانیم به مردم حادثه دیده 
خدمت کنیم تا در کوتاه ترین زمان شرایط 

عادی به مناطق سیل زده برگردد.

اسماعیلامینی:
مشکلجامعهایرانیامروزفقرفرهنگیاست

ش��اعر طنزنویس، درباره مش��کالت اهال��ی مطبوعات  ه گا گفت: گران شدن ناگهانی کاغذ یا فشارهایی که از اهل نظــــر
قدرت بر مطبوعات می آورند بس��یار در چش��م اس��ت؛ اما در روزگاری قرار 
گرفته ایم که میل به مطالعه و مباحثه و یاد گرفتن در آن کم ش��ده و میل 
به حرف زدن بیشتر است. در مکان هایی که طبیعی است صحبت نکنیم باز 
هم س��کوت در اولویت هایمان نیست، حتی در کتابخانه ها. استقبال از کتاب 
کم اما تعداد ناشرها بسیار زیاد است تا جایی که تعداد ناشران از خوانندگان 

بیشتر شده است.
اس��ماعیل امینی با اش��اره به فقر فرهنگی موجود در جامعه عنوان کرد: 
هیچ حرف تازه ای برای گفتن وجود ندارد. مردم فکر می کنند تنها آنانند که 
یک سری چیزها را می دانند و همین موضوع باعث می شود اجازه حرف زدن 

به دیگران را ندهند و علت اصلی این موضوع فقر فرهنگی است.
وی با اش��اره به جایگزینی رسانه های مجازی به جای رسانه های کاغذی 
گفت: جایگزینی رس��انه های مجازی ب��ه کاغذی در تمام عالم اتفاق افتاده و 
اصاًل چیز بدی نیست. رسانه های جدید سرعت بیشتری دارند و امکان انتشار 
جهانی دارند. روزی رس��انه های کاغذی هم جای نهادهای دیگری را که قباًل 
بوده اند گرفته اند؛ اما با نس��لی مواجهیم که هیچ کنجکاوی و سوالی در هیچ 
موضوعی ندارند که این قابل تعجب و نگرانی اس��ت؛ زیرا همچین جامعه ای 
بسیار زود از بین می رود. این روزها دوران فقر اندیشه و سایه افکندن ابتذال 

بر همه چیز است.
امینی با اش��اره به نش��ریات بعد از انقالب عنوان ک��رد: اگر بخواهم در 
ی��ک کلمه نش��ریات بعد از انقالب را توصیف کنم، ه��رج و مرج و عصبانیت 
ویژگی آن س��ال ها بود. نشریات بسیاری تعطیل شده بودند که می خواستند 
باز هم ش��روع ب��ه کار کنند اما چون دیگر فضای کش��ور عوض ش��ده بود، 
نش��ریه ها تأسیس می ش��دند اما با اینکه کسی هم جلویش��ان را نمی گرفت 

ادامه نمی دادند.
وی اف��زود: ام��روز که از دور به آن س��ال ها نگاه می کن��م دوره ای بود که 

هیچ کس به حرف کسی گوش نمی کرد. در تمام گرایش های 
سیاس��ی هم این تفکر وجود داشت. فکر می کردند آنچه 
می گویند قطعاً درس��ت است و آنچه دیگران می گویند 

قطعاً غلط اس��ت و همین موضوع باعث شده بود 
گفت وگویی رخ ندهد. آن س��ال ها تعدادی 
نشریه طنز بیرون می آمد که هیچ متولی 
نداشت و هیچ کدام از نویسندگان هم اسم 

مهر نداشتند. 

فرزادفرخاردیبهشتدرتهرانکنسرتمیدهد
خواننده نوظهور موس��یقی پاپ کش��ورمان چند هفته بعد از  رمضـراب انتش��ار اولی��ن آلبوم رس��می،  کنس��رتی را در س��الن میالد چا

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.
فرزاد فرخ خواننده موس��یقی پاپ کش��ورمان قصد دارد کنس��رتی را در سالن 
میالد نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار خواهد کرد. این کنسرت روز ساعت های 

18 و 21 روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه میزبان عالقه مندان موسیقی پاپ است.
این خواننده که طی ماه های اخیر توانس��ته طرفداران زیادی را هم به س��مت 
آثارش جلب کند غیر از برنامه ریزی برای کنسرت تهران برنامه های دیگری را نیز 

در تعدادی از شهرهای کشورمان برگزار کرده بود.
»انرژی مثبت« عنوان آلبوم فرزاد فرخ است که چندی پیش از سوی مؤسسه 
»آوازی نو« در دس��ترس مخاطب��ان قرار گرفت. در این آلبوم قطعه های »عاش��ق 
خجالت��ی«، »ای ج��ان«، »حس بی خیالی«، »ان��رژی مثب��ت«، »دردانه«، »قلبم 
باهاته«، »خواب«، »دیوونه برگرد«، »هوای تو« و »دیوانگی« در دسترس مخاطبان 

قرار گرفته است.
پیام طونی، فیروز ویس��انلو، کسری جدیدزاده، یاش��ار خسروی، ماکان فرجی، 
بابک شهرکی، حسام جعفری، فرشاد ساجدی و حامد محدثی فر هنرمندانی هستند 

که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور داشتند.

خطرآلودگینفتیبراثرسیلخوزستان
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان خوزس��تان از آلودگی  نفتی برخی رودخانه ها در اثر نشست نفت و گازوییل خبر داد.هشـــــدار
احمدرضا الهیجان زاده گفت: در پارك ملی دز و کرخه سیل خرابی هایی به بار 
آورده است و عالوه بر جنگل های این منطقه، منجر به تخریب تعدادی از پاسگاه ها 
ش��ده است. ادارات محیط زیست در شوش، حمیدیه و سوسنگرد درگیر سیل است 
بنابراین نیروهای محیط بانی در مناطق مختلف اس��تان خوزستان در کنار نیروهای 

دیگر نهادها مشغول باز کردن مسیل ها و امدادرسانی هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با اشاره به اینکه بارش ها برکات 
زیادی برای محیط زیست کشور از جمله خوزستان دارد، گفت: نمونه بارز آن آبگیری 
هورالعظیم اس��ت چون آخرین باری که هورالعظیم چنین وضع خوبی داش��ت و این 
میزان آب را به خود دید، س��ال های 72 و 73 بود. با آبی هم که پش��ت سدها ذخیره 
شده هم حق آبه تاالب ها تضمین است، هم رودخانه ها بعد از مدت ها جاری شده اند. 

الهیجان زاده با اشاره به خطرات ناشی از آلودگی نفتی در خوزستان در نتیجه وقوع 
س��یل اظهارکرد: کم و بیش شکستگی لوله نفت و نش��ت منابع نفتی را در آب داریم، 
همچنی��ن باال آمدن رودخانه ها در یک��ی، دو جا مخازن تلمبه خانه ها را واژگون کرده و 
گازوئیل در رودخانه ها ریخته شده است. خطر شکستگی خطوط لوله نفت بر اثر رانش 
زمین و سیالب در خوزستان وجود دارد حتی خطر در تاالب هورالعظیم نیز وجود دارد.
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