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رودﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی ﮐﺮﺧـﻪ و دز ﺑـﻪ ﻫـﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ
• ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﮐﻨﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ
ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻘﻄﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .رودﻫﺎی دز و ﮐﺮﺧﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ …
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ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﮐﻨﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺞ
ﻣﻨﻘﻄﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .رودﻫﺎی دز و ﮐﺮﺧﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎمﻫﺎ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﯿﻞﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮری و اﻣﺪاد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻤﮏ

ﺑﻪ

ﺳﺎﺧﺖ

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ دو رود ﺑﺰرگ ﮐﺮﺧﻪ و دز در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻬﺎﯾﯽ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻫﻮاز زﯾﺮ آب
ﻓﺮور رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻪ“ :اوﺿﺎع ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ”.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮد ورودی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز از
ﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺶروی آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ و ﻣﯿﺪان ﭘﻠﯿﺲ اﻫﻮاز زﯾﺮ
آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻮاز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﻮاﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ دواﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﻮری ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻮاز را
ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ“ :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﯿﻦ دو ،ﮔﻠﺪﺷﺖ ،ﺳﯿﺎﺣﯽ ،ﺳﺎدات ،و ﺳﻠﯿﻢ
آﺑﺎد اﻫﻮاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ”.
در اﻗﺪاﻣﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﺸﻬﺮ اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﺖ
آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﻄﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و اﻣﻮال ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
“ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۳ﮐﻮدک دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻠﯽ ﮔﺎو و ﮔﺎوﻣﯿﺶ دارﯾﻢ و اﺳﺒﺎب و
اﺛﺎﺛﯿﻪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﻣﯽروﯾﻢ”.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در اﻫﻮاز اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ
ﭘﺮﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺷﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪای از ﺳﯿﻤﺎن
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ از ﺳﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻮاز ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ:
“اﻫﻮاز ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ”.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﺖ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ورودی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺳﯿﻞﺑﻨﺪ و اﻧﺤﺮاف آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺟﺎری ﺷﺪن
ﺳﯿﻞ از آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺗﺎﮐﻨﻮن دهﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺰاران ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت در

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺣﺎل
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻞ ﺑﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ورودی اﻫﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻞ ﺑﻨﺪ ورودی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ارﺗﻔﺎع آب در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻞﺑﻨﺪ در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺪﻫﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،درﺑﺎره
ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻫﺸـﺪار داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد .اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در
اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻓﻮری از ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎرش ﮐﻪ اوج آن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه ،آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

