ﺳﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻐﯿﺎن
رودﺧـﺎﻧﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ
دادﻧﺪ+ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﺮﺟﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرش ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺳﯿﻞ آﺳﺎ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎرش ﻫﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ رو
ﺑﻮده از اﻧﺴﺪاد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻼﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آب و ﺑﺮق.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎران ﻫﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد راه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺳﻪ ﻫﻢ
وﻃﻨﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﮐﻮه ﮔﺎﻓﺮ
ﺑﺸﺎﮔﺮد ،ﺳﻪ ﻋﻀﻮ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در آب ﻏﺮق
ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲ﺳﺎﻋﺖ از
ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ و اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه در ﻣﺴﯿﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا و از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻣﻬﺮداد ﺣﺴﻦ زاده ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯽ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری  3زن  35 ،20و  58ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ آب
ﺳﺒﺐ ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ زن ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎن دو ﺗﻦ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن ﺳﯿﻼب ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ
راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺸﺎه
اﺣﻤﺪی از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﺷﻤﺎل ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ راهﻫﺎ و اﺣﺸﺎم و ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

ﮐﺸﺎورزی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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