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برخی راهها و پلهای گیالن تخریب شدند

آخرین اخبار از بحران سیل در گیالن

گیالن امروز -بارش شدید باران که از عصر روز جمعه در استان گیالن آغاز شده و
همچنان با شدت در شهرهای مختلف این استان ادامه دارد سبب آبگرفتگی معابر،
طغیان رودخانه ها ،تخریب چندین پل و جاری شدن سیل در بخش های غربی
و شرقی استان شده است.
در شهرستان رودسر که با  ۳۱۰میلیمتر بارش بیشترین بارش ها در شبانه روز
گذشته را داشته راه ارتباطی  ۹روستای بخش رحیم آباد قطع است.
همچنین بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها به تاسیسات آبرسانی روستاهای
دوران و رودبارسرای پونل شهرستان رضوانشهر نیز خسارت وارد کرده و موجب
قطع آب آشامیدنی اهالی این دو روستا شده است.
قطع راه ارتباطی  ۸روستای دهستان الت لیل لنگرود
به گفته فرماندار لنگرود براثر طغیان رودخانه شلمانرود در لنگرود راه ارتباطی ۸
روستای دهستان الت لیل این شهرستان مسدود و قطع شده است.
سید رضا جوادپور همچنین با بیان اینکه براثر این بارندگی راه ارتباطی روستای
کوهستانی گالشکالم لیالکوه بخش مرکزی لنگرود نیز قطع است ،افزود :متاسفانه
بارش شدید باران به ابنیه و راه های مواصالتی خسارت زده که باید با فروکش
کردن باران و آب میزان دقیق خسارتها محاسبه شود.
وی با اشاره به طغیان آب رودخانه در منطقه خالجیر شهر شلمان ،خاطرنشان کرد:
باال آمدن آب این رودخانه سبب آبگرفتگی خانه های حاشیه رودخانه شده است.
گفتنی است براثر بارش شدید باران و آبگرفتگی و طغیان رودخانه مدارس شیفت
صبح شنبه بخش اطاقور شهرستان لنگرود تعطیل بود.
تخریب پل بزرگ (کیازنیک) املش
در شهرستان املش نیز بارش شدید باران سبب آبگرفتگی معابر و تعطیلی مدارس
ابتدایی این شهرستان شده است .فرماندار املش با اشاره به تخریب پل بزرگ
ت :در اثر این حادثه تنها راه ارتباطی الت لیل و بخش اطاقور
این شهرستان گف 
با املش قطع شده است .یونس محمودی اظهار داشت :بهعلت شدت بارش باران
و طغیان رودخانه ،پل بزرگ املش دچار آسیب دیدگی بسیار شدیدی شده است
بهطوری که هماکنون بهعلت این اتفاق تنها راه ارتباطی الت لیل و بخش اطاقور به
املش کام ً
ال قطع شده است .فرماندار املش عنوان کرد :در حال حاضر و بر اساس
مشاهدات میدانی که انجام شده دو عدد از پایههای پل بزرگ کیازنیک املش دچار
ریزش و تخریب صددرصدی شده بههمین علت در حال حاضر این مسیر برای
عبور و مرور اهالی به سمت املش بسته شده و ترددی در آن جریان ندارد.
محمودی تصریح کرد :بارش شدید باران که از دیروز و همزمان با سایر مناطق
شرقی استان گیالن در املش نیز شروع شده است در حال حاضر موجب سیالبی
شدن برخی از رودخانههای منطقه ،آبگرفتگی بسیار شدید برخی جادهها و
مسیرهای دسترسی در روستاها شده است .وی ابراز داشت :تمامی دستگاههای
خدمات رسانی برای ارائه دادن خدمات الزم به مناطق مختلف شهرستان املش
اعزام شدهاند و امیدواریم با سعی و تالش نیروهای خدماتی و امدادی بتوانیم ضمن
کنترل شرایط موجود نسبت به امدادرسانی و کمک به مردم اقدامات الزم را به
انجام برسانیم .فرماندار املش بیان داشت :با توجه بهشدت بارش باران و ادامه این
شرایط جوی و همچنین تخریب پل کیازنیک بهعنوان تنها راه دسترسی اهالی
الت لیل و اطاقور به املش درصدد هستیم تمهیدات الزم و مقتضی برای جبران
مشکالت بهوجود آمده در مناطق حادثه دیده را اجرایی کنیم.
سقوط پژو  ۲۰۶به رودخانه حویق تالش و کشته و مفقودشدن  ۴نفر
در شهرستان تالش که هفته گذشته نیز براثر بارش باران دچار سیل و آسیب و
خسارت فراوان شده بود این بار نیز بارش شدید باران سبب آبگرفتگی و جاری
شدن سیل ،سقوط یک دستگاه پژو  ۲۰۶به رودخانه حویق و کشته و مفقود شدن
 4نفر شد .در این باره سید عیسی مهدوی با اشاره به شدت بارش باران در تالش
و حضور تمامی دستگاه های اجرایی از شب گذشته ،اظهارکرد :با بارش های شب
گذشته تعدادی از خانوارهای روستانشین در شهرستان تالش که در مسیر سیالب
سکونت داشتند دچار آسیب و به برخی از راه های عبوری نیز خسارت وارد شده
است .وی از خسارت وارده به زیرساخت های چند راه روستایی از جمله دریابن،
طوالرود و خانقاه تالش خبر داد و گفت :راه های روستایی فوق که در سیل قبل
آسیب دیده و دوباره بازگشایی شده بودند بار دیگر براثر سیل شب گذشته دچار
آسیب شدند.
بارش  ۲۱۶میلیمتر باران در خرجگیل تالش
مهدوی به بارش  ۲۱۶میلی متر باران در منطقه خرجگیل اسالم اشاره و از مسدود
شدن راه روستایی خانقاه تالش خبرداد و افزود :براثر سیالب مجبور به قطع گاز
منطقه خانقاه به دلیل رد شدن سیل از مسیر گاز شدیم و در این رابطه گاز ۴۰
خانوار در این منطقه قطع شده است.
فرماندار تالش به مسدود شدن راه روستایی منطقه طوالرود بر اثر رانش و ریزش

جاده اشاره و تصریح کرد :پس از فروکش شدت جریان سیالب این مسیر بازگشایی
خواهد شد .مهدوی با اشاره به موثر واقع شدن عملیات اجرایی موقتی جهت
جلوگیری از سیالب در منطقه پی سرای تالش ،اظهارکرد :در بخش مرکزی و در
منطقه تره و شاندرمن محله ،شاهد آبگرفتگی بودیم که توسط امکانات محلی و با
حضور بخشدار مرکزی تالش و همکاری دستگاه های اجرایی خدمات رسان مرتفع
شد .وی ادامه داد :در مناطق اسالم ،لمیر و قروق شهرستان تالش شاهد آب بردگی
و آسیب دیدن جداره های رودخانه ها و تخریب جاده ها بودیم که در حال بازسازی
هستند .فرماندارتالش تصریح کرد :تا زمانی که جریان رودخانه ها فروکش نکند،
عمال بازسازی معابر و جاده ها در نقاط آسیب دیده میسر نخواهد شد و منتظر
کاهش بارش باران و آرام شدن فضای جوی و تالطم موجود در رودخانه ها هستیم
تا بازسازی اساسی را انجام دهیم .مهدوی افزود :جاده خرجگیل و اسالم به خلخال
که شب گذشته بر اثر سیل مسدود شده بود ،بالفاصله با حضور عملیاتی اکیب های
اجرایی خدماتی و امداد رسان در منطقه و هدایت جریان آب ،بازگشایی و رفع معبر
شدند .وی گفت :در بحث امداد رسانی و جابه جایی خانواده های در معرض آسیب
و در نقاط آسیب دیده ،اقدامات الزم انجام شده است .فرماندار تالش ،افزود :با توجه
به تشکیل جلسه در روز یکشنبه ،جمع بندی میزان خسارت به مناطق آسیب دیده
شهرستان تالش ناشی از بارش شدید باران و جاری شدن سیل ،اعالم خواهد شد.
بسته بودن راه ارتباطی  ۸روستای تنیان در صومعه سرا
بر اثر رانش و ریزش کوه
در شهرستان صومعه سرا نیز بارش شدید باران از عصر روز گذشته خسارت و
آسیب هایی به همراه داشته است .سیالب در صومعه سرا سبب بسته شدن برخی
از راه های روستایی و تعطیلی مدارس شده است .فرماندار صومعه سرا در این باره
با اشاره به بارش شدید باران به خبرنگار مهر گفت :این بارش ها سبب آبگرفتگی
معابر و دهها واحد مسکونی در مناطق ضیابر ،اباتر و بخش میرزاکوچک این
شهرستان شده است .علی فتح اللهی همچنین افزود :بارش شدید باران موجب
رانش زمین و کوه در منطقه تنیان و بسته شدن راه ارتباطی  ۸روستای این منطقه
شد .وی با اشاره به اینکه راه پیربازار به ضیابر نیز در منطقه کتمجان به علت باال
آمدن آب رودخانه مسدود است ،اظهارکرد :به علت بارش شدید باران شیفت صبح
همه مدارس ابتدایی این شهرستان و همه مقاطع تحصیلی  ۲روستای رفتگی و
تنیان تعطیل است .فرماندار صومعه سرا با اشاره به آماده باش کامل همه دستگاه
های خدماتی و اعضای مدیریت بحران ،از ادامه امدادرسانی و کمک به آسیب
دیدگان در این شهرستان خبرداد.
 ۵روستای ماسال در خطر سیل قرار دارند
بارش شدید باران در شهرستان ماسال نیز سبب آبگرفتگی راه ارتباطی  ۳۰روستای
این شهرستان و همچنین طغیان رودخانه خالکایی ماسال و بسته شدن جاده
ماسال – صومعه سرا راه ارتباطی اهالی  ۱۵روستای شهرستان ماسال شده است.
به گفته محمدجواد عامر فرماندار ماسال  ۵روستای این شهرستان در خطر سیل
قرار دارند.
مسدودشدن راه ارتباطی  ۱۰۰۰خانوار در فوشه و حیدرآالت فومن
در شهرستان فومن دیگر شهرستان غربی استان گیالن نیز بارش شدید باران و
جاری شدن سیل موجب تخریب پل ارتباطی و مسدود شدن راه ارتباطی منطقه
گردشگری قلعه رودخان فومن شد و همچنین براثر این بارش ها راه ارتباطی
 ۱۰۰۰خانوار روستای فوشه و حیدرآالت فومن نیز مسدود است .جاری شدن
سیالب در دیگر مناطق شهرستان فومن سبب وارد شدن خسارت به راه ارتباطی
 ۲۱روستا و ۱۶پل و تخریب کامل پل روستای کلفت شد .همچنین به گفته
محمود قاسم نژاد فرماندار فومن نیز گاز  ۲۶۵مشترک روستاهای حیدرآالت،
سیاهرود و فوشه قطع بوده و همه مدارس بخش سردارجنگل و یک مدرسه ابتدایی

در شهر فومن تعطیل است.
گفتنی است استاندار گیالن جمعه شب از شهرستان های شرقی استان بازدید و
دستورات الزم را به دستگاه های خدماتی و مسئوالن دادند همچنین ساالری برای
بازدید از وضعیت شهرستان های غربی استان نیز ظهر دیروز به این شهرستان سفر
کرده و از نزدیک از شرایط این شهرستان ها نیز بازدید کرد.
ن را بهطور کامل تخریب کرد
سیالب پل کلفت فوم 
معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری گیالن گفت :بارش شدید باران پل
روستایی کلفت شهرستان فومن را بهصورت صد درصد تخریب کرد.
وی با بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان ماسال و صومعهسرا با آبگرفتگی
مواجهند ابراز داشت :وضعیت یاد شده در مناطق و شهرهای شرقی استان گیالن
از قبیل الهیجان ،لنگرود ،املش و سیاهکل نیز به نوعی حاکم بوده و بیشترین
بارش باران نیز متعلق به شهرستان رودسر است .معاون اداره کل مدیریت بحران
استانداری گیالن در مورد میزان بارش باران در رودسر بیان داشت :طبق آمارها
و گزارشات ارسال شده از سازمان هواشناسی به مرکز مدیریت بحران استانداری
گیالن تا این لحظه بیش از  300میلیمتر باران در شهرستان رودسر باریده است.
یوسفی در مورد تخریبها و خسارتهای وارده ناشی از بارش شدید باران در نقاط
مختلف گیالن افزود :محور ارتباطی الت لیل و اطاقور به املش یعنی پل کیازنیک
دچار آسیب شده اما در شهرستان فومن پل روستای کلفت این منطقه به صورت
کامل و صد در صد تخریب شده است.
ادامه بارش ها در گیالن تا ظهر امروز
مازیار غالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان
گیالن ،اظهارکرد :با نفوذ و تقویت توده هوای سرد و بارشی از عصر روز جمعه به
گیالن شاهد بارش شدید باران در اکثر مناطق این استان بوده ایم .وی با بیان اینکه
در  ۲۴ساعته گذشته بیشترین بارش از ایستگاه اداره کل هواشناسی در شهرستان
رودسر با  ۳۰۱میلی متر بارش گزارش شده است ،افزود :این میزان بارش در این
منطقه کم سابقه بوده است .سرپرست پیش بینی هواشناسی گیالن با اشاره به
میزان بارش ها در سایر شهرهای استان ،گفت :الهیجان با  ۱۴۵میلیمتر ،آستارا
با  ۸۸میلیمتر و رشت نیز  ۷۰میلیمتر باران در  ۲۴ساعته گذشته تاکنون باریده
است.
امدادرسانی به  ۴۰۰خانوار آسیب دیده سیل در گیالن
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش
باران در استان گیالن ،اظهارکرد :در اثر این بارندگی همه شهرهای استان درگیر
سیالب و آبگرفتگی معابر و خیابان ها و طغیان رودخانه هستند .مهدی ولی پور
با بیان اینکه شهرهای تالش ،آستارا ،رضوانشهر ،صومعه سرا ،ماسال و فومن و
رودسر ،لنگرود ،املش و الهیجان نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر در حال
امدادرسانی به آسیب دیدگان هستند ،افزود :تقریبا  ۲۰روستا در شهرهای مذکور
درگیر سیل و آبگرفتگی معابر هستند .به گفته این مسئول تاکنون  ۴۰۰خانوار از
امدادرسانی نیروهای جمعیت هالل احمر استان گیالن در شهرهای مذکور بهره
مند شده اند .مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن در ادامه خاطرنشان کرد۳۲۵ :
امدادگر جمعیت هالل احمر در قالب  ۶۵گروه با  ۴۷خودروی کمک دار ،آمبوالنس
و سه قایق در حال امدادرسانی به سیل زدگان در  ۱۲شهرستان هستند.
ولی پور ادامه داد :سه گروه مردمی آشنا به مناطق سخت گذر همراه با  ۱۰خودرو
در مناطق سیل زده با امدادگران جمعیت هالل احمر همکاری میکنند.
جستجو برای پیدا کردن کودک ادامه دارد
وی با بیان اینکه در تصفیه خانه شهر رشت گزارش  ۱۱مسموم ناشی از گاز دی
اکسید کربن اطالع رسانی شد که نیروهای جمعیت هالل احمر درکنار اورژانس به
مراکز درمانی انتقال پیدا کردند ،تصریح کرد :در حال حاضر وضعیت عمومی این
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دستورات ویژه معاون اول رییس جمهور به استانداران گیالن و مازندران
گیالن امروز -معاون اول رییس جمهور بر بسیج همگانی و بکارگیری همه
امکانات در استانهای مازندران و گیالن به منظور کمکرسانی و جلوگیری
از بروز خسارت به زیرساختها و شبکه خدمات شهری تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن ،دكتر اسحاق جهانگيري
ظهر دیروز در تماس هاي تلفني جداگانه با استانداران مازندران و گيالن
ضمن اطالع از آخرين وضعيت خسارات ناشي از بارش شديد باران و وقوع
سيل در اين دو استان ،خواستار آمادهباش كامل نيروهاي امدادي جهت

رسيدگي فوري و امدادرساني به مصدومين و خسارت ديدگان شد.
معاون اول رييس جمهور همچنين ضمن ابراز همدردي با خانواده
جانباختگان ،مصدومين و خسارتديدگان از استاندار و ساير مديران
استان هاي مازندران و گيالن خواست با بكارگيري تمام ظرفيتهاي
استان و نيز استانهاي همجوار ،هرچه سريعتر اقدامات الزم را در جهت
رفع آبگرفتگي معابر و مديريت اوضاع تا زمان بازگشت شرايط به حالت
عادي انجام دهند.

افراد خوب است .ولی پور با بیان اینکه متاسفانه اوایل صبح دیروز یک دستگاه
خودروی  ۲۰۶با شش سرنشین شامل دو مرد ،سه زن و یک نوزاد به رودخانه
حویق در تالش سقوط کرد ،تصریح کرد :در اثر این حادثه سه زن سرنشین این
خودرو جان باخته و دو مرد نیز به بیمارستان منتقل شده و یک نوزاد نیز مفقود
است .وی ادامه داد :جستجوهای نیروهای هالل احمر برای یافتن این نوزاد در
اطراف منطقه محل حادثه ادامه دارد.
برآورد خسارت نهایی به فروکش کردن بارش باران موکول شده است
معاون مدیریت بحران استان گیالن نیز اظهارکرد :برآورد میزان خسارت ناشی از
بارش شدید باران و سیل در استان گیالن به آرام شدن وضعیت و فروکش کردن
باران موکول شده است .کاظم یوسفی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمارها
و اطالعات کلی از سوی بخشداران ،فرمانداران ،دهیاران و مسئوالن شهرستان
ها اعالم می شود ،افزود :در شهرستان های ماسال و صومعه سرا اکثر روستاهای
بخش های آنها با توجه به نزدیکی به رودخانه دچار آسیب و خسارت شده اند .وی
با اشاره به وضعیت مشابه برای روستاهای شهرستان فومن نیز وجود دارد ،گفت:
در این شهرستان یک پل به صورت کامل تخریب شده و به راه های روستایی
شهرستان نیز آسیب جدی وارد شده است .معاون مدیریت بحران استان گیالن به
تخریب پل بزرگ املش و قطع ارتباط دو شهر لنگرود و املش اشاره و خاطرنشان
کرد :بیشترین بارش در رودسر با  ۳۱۰میلیمتر در  ۲۴ساعته گذشته بوده است.
خسارت حدود  800میلیون تومانی سیل به الهیجان
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان الهیجان از خسارت حدود  800میلیون
تومانی سیل به شهرستان در پی بارش حدود  150میلیمتری خبر داد.
امیر جانبازی با اشاره به بارندگی حدود  150میلیمتری در الهیجان اظهار کرد:
الهیجان طبق گزارشهای هواشناسی دومین شهرستان پرباران طی دو روز اخیر
بوده و همچنان این بارشها بهصورت خفیف در شهرستان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین تمرکز باران در بخش مرکزی و شهر الهیجان بوده افزود:
بخش رودبنه شهرستان الهیجان کمترین بارشها را داشته است.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان الهیجان با بیان اینکه مدیریت بارش 150
میلیمتری باران در بازه زمانی کوتاه بسیار دشوار است گفت :این میزان بارشها با
ل
برنامهریزی مؤثر و دقیق اعضای ستاد مدیریت بحران در شهرستان بهخوبی کنتر 
شده است و خسارتهای وارده در مقایسه یا سایر شهرستانها کمتر است.
فرماندار شهرستان الهیجان با اشاره به برخی آسیبهای وارد در شهرستان ناشی از
بارش باران و جاری شدن سیل خاطرنشان کرد :رانش سیل در شهرستان بخشی
از شانههای خالی را در چند منطقه با خود برده و یا در برخی نقاط دیگر در بخش
پلها خسارتهایی به گوشوارهها وارد شده است.
جانبازی میزان خسارت به تأسیسات زیربنایی شهرستان را در پی سیل اخیر در
مقایسه با سایر شهرستانها کم برشمرد و گفت :خسارت تقریبی الهیجان در سیل
اخیر حدودا ً  800میلیون تومان برآورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در مقابل و محورهای منتهی به مدارس شهرستان آبگرفتگی
وجود نداشته بیان کرد :تمامی مدارس شهرستان با توجه بهشدت بارشها باز بوده
و تعطیلی مدارس در الهیجان نداشتهایم.
رییس پلیس راه گیالن:
تردد در محور رشت به قزوین از طریق جاده کنارگذر انجام میشود
ن با اشاره به انجام عملیات عمرانی در
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیال 
تونل محور رشت به قزوین گفت :خودروهای عبوری جهت تردد باید از جاده
کنارگذر استفاده کنند .سرهنگ حسین محمدپور اظهار داشت :به علت انجام
عملیات عمرانی و نصب سرامیک تونل قدیم منجیل در موقعیت محور رشت به
قزوین خودروهای عبوری جهت تردد باید از جادهکنار گذر استفاده کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیالن عنوان کرد :با توجه به اعمال عملیات
عمرانی در تونل قدیم منجیل در محور رشت به قزوین اطالعرسانیهای الزم از
قبل به شهروندان انجام شده بود تا با مشکلی در این رابطه مواجه نشوند.
محمدپور با بیان اینکه هماکنون عملیات عمرانی در تونل مذکور در حال انجام
است افزود :محدودیت ترافیکی خاصی در محور رشت به قزوین توسط پلیس
اعمال نمیشود و تنها از خودروهای عبوری خواسته شده که از جاده کنارگذر
تردد کنند .وی در مورد زمان اتمام عملیات عمرانی در محور رشت به قزوین نیز
ابراز داشت :وضعیت فوق براساس عملیات عمرانی که در تونل قدیم منجیل در
حال انجام است از دیروز  14مهر آغاز شده و پایان آن نیز متعاقباً اطالع رسانی
خواهد شد .رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیالن ضمن درخواست از همه
ی با پلیس بیان داشت :امیدواریم رانندگان تا زمان اتمام
رانندگان جهت همکار 
عملیات عمرانی در محور رشت به قزوین نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند.

