ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﺳـﯿﻞزدﮔﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﭙﺎه و
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت  /ﮔﻞ و
ﻻی از ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی روﺳـﺘﺎی
ﺗﻤﺒﮏ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻌﺘﮑﺎران،ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن
روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮدم در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ـﺮوج آب از
ـﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧـ
ـﺎی ﺧـ
ـﺰی ﻫـ
ـﺎﻣﻪ رﯾـ
ـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧـ
ـﺎ ﺑﯿـ
وی ﺑـ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﮔﻞ و ﻻی
از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻨﺎزل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﭙﺎه و
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣﺮدم ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو
روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب در ﻗﺎﻟﺐ  20ﮔﺮوه
ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  310ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞ زده روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﭙﺎه از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺳﯿﻼب در روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ ﻣﯿﻨﺎب ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه وﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﯿﻞ زده روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ ﺑﺎﻻ و ﺗﻤﺒﮏ ﭘﺎﯾﯿﯿﻦ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺻﻨﻌﺘﮑﺎران ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در وﻫﻠﻪ اول از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
زﯾﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﯿﻼب ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺗﻤﺒﮏ وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﭙﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻫﻢ ﮐﺎر ﺗﺨﯿﻠﻪ آب از ﻣﻨﺎزل،
ﺗﺨﯿﻠﻪ اﺳﺎب و ﻟﻮازم از ﻣﻨﺎزل ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻨﺎزل و ﻫﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﺮوش و
ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ در آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﻼب دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺳﯿﻼب و آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﺳﯿﻼب ﺑﺎ دﺑﯽ
ﺑﯿﺶ از ۵۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﻨﺎب
ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از آب ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور
رودﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﺳﯿﻼب ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ز

