ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﺳﯿﻞ ِ ﮔﻠﺴﺘﺎن؛
ﮐﻞآﺑﺎدِ آقﻗﻼ
از اﻣﯿﺮ ﭼﻤﻨﯽ
ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ .ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻬﺮ
“اﻧﺒﺎرآﻟﻮم” در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آقﻗﻼ در ﺳﺎﻋﺖ  23:30ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ و اﻗﺎﻣﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی “ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ”
ﺑﺎ  ۴اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ِ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ
دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎﻗﯽ ِ ﻓﻀﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﻟﻮازم ﺿﺮوری و آذوﻗﻪ
ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺪود  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ
ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﻮازم؛ ﭘﺘﻮ ،ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ،
ﮐﻨﺴﺮو ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﮐﻠﻮﭼﻪ ،ﺷﯿﺮ ،ﻃﻨﺎب و
ﻟﻮازم ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۴
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از رﻓﻘﺎ ﻋﺎزم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻞآﺑﺎدِ آقﻗﻼ )روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﻦﺳﺒﯿﻞ و ﺗﺎزهآﺑﺎد( ﺷﺪﯾﻢ
اﯾﻦ دو روﺳﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﯿﻼب رﻓﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪی ﭼﻦﺳﺒﯿﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ،
و ﺧﺴﺎرت ﮐﻢﺗﺮی ﺑﻪ اﻣﻮال ﺳﺎﮐﻨﺎن وارد ﺷﺪ
ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪی ﮐﻞآﺑﺎد در ﺟﻨﻮبﺷﻬﺮ ِ آقﻗﻼ
ﺟﻤﻌﯿﺖ :ﺣﺪود ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﯿﺰان آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ۹۵ :درﺻﺪ ﺷﻬﺮ و  ۲۱روﺳﺘﺎی اﻃﺮاف
ارﺗﻔﺎع آب :ﯾﮏ اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ :ﺻﻔﺮ
وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎﻫﯽ :ﻣﺤﺮوم
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی :ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی و دامداری و ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻞآﺑﺎد ۱۵۰۰ :ﻧﻔﺮ
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ده ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن
را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﺮوز ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در آقﻗﻼ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ در ﮔﻮدی و ﭘﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر آﻧﺎن ،ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺪه و در ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن ،ﺣﺠﻢ آب در ﺳﯿﻞ  1371ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
وﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﯿﻠﻪ آب ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻋﻤﺪﺗﺎ در دو دﺳﺘﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻋﻠﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ آب
از آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﯾﺰد از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم روﺑﯿﺪن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ و ﻻی از
ﮐﺮاﻧﻪای ﮐﻪ آب ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در
اﺛﺮ ﺑﺎرشﻫﺎی زﯾﺎد ،آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ آقﻗﻼ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻨﺪی
از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد
ب( ﻋﻠﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ:
 -1ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن آب از “ﺳﺪ وﺷﻤﮕﯿﺮ” ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻀﻞ دارد
 -1-1ﺳﻄﺢ آب ﺳﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺗﻮﺟﯿﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻣﺒﺎدا
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ،اﯾﻦ
آب ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻧﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۵ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 -2-1از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب ﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﺳﺪ ،اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،درﯾﭽﻪی ﺳﺪ زﯾﺮ ﮔﻞ و ﻻی ﻣﺴﺪود
ﺷﺪه و در روز ﺣﺎدﺛﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﺑﺎ ﺳﺮرﯾﺰی آب از ﺳﺪ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎرای ﺣﻤﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی آب را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده و آب را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -2ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻂ راهآﻫﻦ:
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻪ در دور دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریاش ﺑﺎ ﺷﻌﺎر “ﺻﺪای ﺳﻮت ﻗﻄﺎر
را در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ” ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ﮐﻪ
ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﻗﺒﯿﺤﺶ روزی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻞ اﺷﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺎری ﮐﻨﺪ .ﺧﻂ
آﻫﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻔﺘﻪای ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﻄﺎر از آن ﻣﯽﮔﺬرد .رﯾﻞﻫﺎ از
ﺗﭙﻪای ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲/۵ﻣﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﭙﻪای ﮐﻪ در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﻤﺖِ آقﻗﻼ ،ﺳﺪ وﺷﻤﮕﯿﺮ و در ﺳﻤﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺧﻂ راهآﻫﻦ .آب از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ
دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷﻬﺮ را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﻠﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻂ راهآﻫﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن
آقﻗﻼ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ،آن را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺮآﺧﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﺧﻮاب ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺖ  ۸و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر

را در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ارﺗﻔﺎﻋﺶ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ رﻓﺖ ،ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪی دﯾﮕﺮ آب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از آن ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺪادی:
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻞآﺑﺎد ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪاد دوﻟﺘﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﮑﻮت و
ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ .در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ،ﻫﯿﭻ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﮑﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻐﺮوق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن از دو ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ
و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﺑﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آقﻗﻼ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﯾﻖ اﻣﺪاد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!!! و
ﺧﻼﺻﻪ در ﻋﺰای ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻒ ﺗﻐﺎر ﭼﺮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ ﮐﻢ اﺳﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﯾﻖ ،ﺧﻄﺮ واژﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎنِ ورود ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﻢ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻞآﺑﺎد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪاد ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ورزﺷﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺧﻮد از ﺗﺮس ﺳﺮﻗﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻦ اﻣﻮاﻟﺸﺎن،
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ!!!
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵ﻧﻔﺮ از ﺳﺎرﻗﯿﻦ در ﺣﺎل ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎ
ﻗﺎﯾﻖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی دو ﻃﺒﻘﻪ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی دوم رﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﻮام ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و از
ﺑﺎد و ﺑﺎران اﻣﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﻘﺪان ﺑﺮق و ﮔﺎز ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽای ﺟﺰ ﭘﺘﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻞ
از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و روزی ﻓﻘﻂ دو وﻋﺪه ﻏﺬای ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ )اﻧﺪازهی
ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ و اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮغ( ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ واﻧﺴﻔﺎﯾﯽ ،ادﻏﺎم ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﻞ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺧﻄﯿﺮ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه
ﮔﻨﺪ و ﭼﺮک ﻻﺷﻪی دامﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود .اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻋﻔﻮﻧﯽ و وﺑﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻻﻧﻪی ﻣﺎرﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ،ﺧﻄﺮ ورود ﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ:
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ﮐﻞآﺑﺎدیﻫﺎی آقﻗﻼ از ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و

ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد زراﻋﺖ
ﮐﺮد .دامﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺧﻔﻪ و ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ .آن
اﻧﺪﮐﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﭙﻪای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
و ﺑﺪون ﺳﻘﻒ و ﻏﺬا ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺰودی ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ از
ﻃﺮف ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻗﻼم
اﮐﺜﺮ
آﻧﭽﻪ
ﭼﮑﻤﻪ

ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ:
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻗﻼم ﻓﻮق ،ﺿﺮورت ﻣﺼﺮﻓﯽ دارد؛ ﭘﺘﻮ،
و ﻟﻮازم روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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