ﻧﯿـﺎز ﻓـﻮری روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﺳـﯿﻞ زده
ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ۹۰/درﺻﺪ
ﺧــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی روﺳــﺘﺎی ﻟﯿــﺮه ای
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﺨﺎری ،از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﻟﯿﺮه ای
دﻫﺴﺘﺎن ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎرش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﻼب ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ روﺳﺘﺎ  22ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﺎﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ 90 :درﺻﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی در روﺳﺘﺎ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺨﺎری اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼﻓﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﻣﺎ

زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و دام ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻠﻒ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روﺳﺘﺎی ﻟﯿﺮه ای ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺳﺮ ﻧﺰده و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﺎزدﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ و اﻣﺪاد
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  30روﺳﺘﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺮق آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
زﯾﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﺑﺮق آن ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اداره ﺑﺮق در ﺗﻼش
ﺑﺮای وﺻﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺨﺎری در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ آواره ﺷﺪه و ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﭘﻨﺎه رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺘﺎد
اﺳﮑﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روﺳﺘﺎی ﻟﯿﺮه ای در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ دﻋﻮت از ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آذوﻗﻪ ،ﺳﺮ ﭘﻨﺎه و ﻟﻮازم ﮔﺰﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

