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شهرستان ها
سه شنبه  2۷فروردین  10 . ۱۳۹۸شعبان  .۱۴۴۰شماره ۲96۹

گروه شهرستان ها – استان در این روزهای بهاری
و میزبانی از سامانه بارشی ،حال و هوایی متفاوت و با
طراوتداردونمنمبارانسرزندگیخاصیبهایناستان
دربند دو دهه خشکسالی بخشید .بارندگی ها با این که
بهاصطالحمردمبیشتربهصورتنمباربودبهخوردزمین
رفتامابامدیریت،همراهیوهمدلیمردمومسئوالن،
اگر روان آبی جاری شد یا بندی شکست و آبگرفتگی رخ
داد طوری منحرف شد تا کمترین خسارت به شهرها،
ابنیهو...واردشود.روزگذشتهدرپیبارشهایمتعدد،
رئیسجمهوربااستاندار،تماسگرفتتادرجریانآخرین
وضعیتمنطقه،بارشهاوخدمترسانیبهمردماستان
قرار گیرد .محمد صادق معتمدیان نیز در این ارتباط
تلفنیگزارشیازبارشسنگین  48ساعتگذشتهارائه
کرد که در برخی نقاط استان به حدود  100میلی متر
رسیده و با گرفتن تصمیم ها و اقدام های پیشگیرانه
بدون خسارت جانی و با حداقل خسارت مالی بود .در
پایان حجت االسالم والمسلمین «روحانی» ،هم با ابالغ
سالمبهمردمشریفاستانبارشهایاخیرراسببخیر
و برکت بعد از خشکسالی های چندین ساله اعالم کرد و
ازمسئوالنونیروهایامدادیوخدمترسانوهمچنین
همراهیوهمدلیبینمردمومسئوالنقدردانیودستور
استفادهازهمهظرفیتهاوبسیجامکاناتبرایرسیدگی
بهمشکالتناشیازسیلدراستانراصادرکرد.

• •منفعتبسیار،خسارتکم

هر چند بارش باران خسارت هایی هم در پی داشت اما
منفعت آن بیشتر بود و بیشتر مردم از نزول این رحمت
الهیخرسندوشاکرهستند.بنابرگزارشخبرنگارمااز
فردوس،بارندگیهادراینشهرستاندریکشنبهشبو
روزگذشتهباعافیتهمراهبودوخسارتچندانینداشت
تا بدان جا که مردم دست شکر به آسمان بلند کردند .هر
چندبرخیازنقاطشهرفردوسبهویژهمحلهجواداالئمه
(ع) دچار آبگرفتگی شد اما با هدایت آن به خروجی ها و
گذرگاههایآبیاتفاقخاصیرخنداد.همچنین،بیشتر
بند و سدهای فردوس مانند فتح آباد ،مهوید ،برون و ...
لبریزشد.

• •رکوردبارندگیدرحاجیآبادوآبیز

خبرنگارمااززیرکوهگزارشداد،بارندگینافعشبوروز
یکشنبهسببشدتا 58.4میلیمتربارندگیدرحاجی
آبادو 62میلیمتربارندگیدرآبیزاینشهرستانبهثبت
برسد که در نوع خود رکورد به حساب می آید .بنابراین
گزارش ،خسارت های وارده به حوزه راه های شهرستان
در این بارندگی ها زیاد بود و محورهای آبیز -کالشور،
آهنگران – همت آباد با این که چند بار بازگشایی شد
اما هنوز مسدود است .بند خاکی بشیران در باالدست
حاجیآباد هم شکست اما با اقدام به موقع مردم و
مسئوالن،مسیرآبمنحرفنشدوبهشهرخسارتیوارد
نکردبهعالوه،بندهایخاکیمانندبهمنآباد،آبیزونوده
لبریزوقسمتزیادیازسدحاجیآبادنیزآبگیریشد.
بهگزارش«حقانی»ازقاینات،بارانهاتاظهرروزگذشته
خسارتمالیوجانیدراینشهرستانبهدنبالنداشت
و فقط چند مورد آبگرفتگی منازل شهر گزارش شد.
بارندگییکشنبهشبسببشدتاخیابانهایطالقانی،

بولواربسیجبهویژهمقابلدادگستری،آتشنشانیوگلزار
شهدا و خیابان های حد فاصل جاده ترانزیتی بیشترین
آبگرفتگیراداشتهباشدوباعثترافیکدراینخیابان
هاشود.بهعالوه،دریکیازواحدهایمسکونیاینشهر
که روی قنات احداث شده بود ،بر اثر سر ریز قنات سرریز
اهالیآنمجبوربهتخلیهخانهشدند.

• •خسارتبهمزارعکشاورزی

بنا بر گزارش خبرنگار ما از بشرویه ،بارندگی ها در این
شهرستان تا روز گذشته ادامه داشت طوری که خسارت

شد به این منطقه رفت به همین دلیل از نیروهای ارتش
کمک گرفته شد که آن ها هم با نفربر به منطقه رفتند و
افراد گرفتار در سیالب را نجات دادند« .فالحی» ،به
خسارت دیدن زمین های کشاورزی  17روستا اشاره
و اظهار کرد :در این بارندگی ها به  50نفر گرفتار در
سیل امدادرسانی شد .به عالوه ،حدود 350خانوار در
محاصره سیل قرار داشتند که از آن خارج شدند .بیشتر
روان آب های ناشی از بارندگی ها در سد سیاهو مهار
شد اما بخشی از آن که در انتهای حوزه سربیشه قرار
داشت از مرز خارج شد.

شکستسیلمقابلهمدلی
مردمومسئوالن

بسیاری به مزارع به ویژه زمین های گندم و جو وارد
شد .همچنین به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن
برخی از نقاط روستایی ،هفت روستای این شهرستان
با جمعیت کم که بیشتر چاه موتور است شامل اتحاد،
شهید قاسم پور ،بندان ،کالته حمام ،حسین آباد و چاه
علی (ع) تخلیه شد که حدود  100نفر جمعیت داشت.
همچنین ،رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه از تلف شدن
 200قطعهشترمرغوبیشاز 100تخمنطفهداردریک
واحد پرورشی شترمرغ صنعتی خبر داد .عالوه بر این
در منطقه نیگنان این شهرستان  13خانه در روستای
بنداناینمنطقهتخریبوهمهبندهایخاکیوسدهای
این شهرستان نیز در بارندگی ها آبگیری شد .گزارش
«مرندی» از نهبندان حاکی است که اوج بارندگیها در
این شهرستان در روز یک شنبه بود و یک شنبه شب و روز
گذشته ،نهبندان وضعیت آرامی را پشت سرگذاشت.
فرماندارنهبندانگفت:باوجودبارندگیهایقابلتوجه
یک شنبه به جز قطع ارتباط تلفن در چند نقطه؛ مورد
خاصی از حوادث سیل از جمله مفقودی ،آب بردگی،
تلفات دام ،خسارت به منازل و آبگرفتگی گزارش نشده
و اوضاع تحت کنترل است ،به عالوه ،در چند واحد
مسكونی روستای چاه شولك آبگرفتگی جزئی رخ داد
که نیروهای ارتش به آن ها خدمات رسانی های الزم را
انجام دادند .همچنین ،محور شاهکوه  -میغان به دلیل
جاریشدنرودخانهمسدوداست.

• •تلف شدن 40راس دام

بنا بر گزارش «خسروی» از سربیشه ،بارندگی در بخش
درح سبب تلف شدن  40راس گوسفند در روستای
چاه ملنگ شد .همچنین ،شش نفر از اهالی درح که
در مسیر دو سیالب گرفتار شده بودند نجات یافتند.
این بارندگی ها به زمین های کشاورزی روستای
اسکیونگ بخش مرکزی خسارت وارد و بند خاکی آن
هم لبریز شد .فرماندار سربیشه در گفت و گو با خبرنگار
ما ،از امدادرسانی به عشایری که بدون اطالع قبلی و
هماهنگی به منطقه دهنه رود ،وارد شده بودند خبر
داد و گفت :به دلیل سیالبی بودن منطقه با خودرو نمی

• •خسارت 600کیلومترازجادهها

«سارانی» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
سربیشه هم از وارد آمدن خسارت به  600کیلومتر
راههای خاکی شهرستان خبر داد و اظهار کرد :راه های
اصلی نیز در حوزه درح به ماهیرود دچار آسیب دیدگی
شده است« .سحرخیز» ،مدیر اداره برق سربیشه هم
گفت:درروستاهایمعروفانوقنبربامولداضطراریکار
برقرسانیانجام میشود امادرروستایبهامرزبهدلیل
سقوط ستون با قطعی برق مواجه هستیم« .سمیعی»،
مدیرامورآبوفاضالبروستاییسربیشهنیزادامهداد:
قنات آب رسانی به ماهیرود دچارآسیب دیدگی شد و
آب رسانیبهمردمباتانکرانجاممیشود.
گزارش «مشمولی» ،از خوسف هم حاکی است ،بر اثر
بارندگی های دو روز گذشته حدود  ۹۰درصد سازه
های خاکی ،سنگ مالتی و گابیونی شهرستان و از
جمله بزرگ ترین سازه خاکی شرق کشور (آرک) ۴۰
درصد آبگیری شد .فرماندار خوسف گفت :با توجه به
هشدارهایسازمانهواشناسیوپیشبینیوپیشگیری
های الزم ،میزان خسارت بارندگی اخیر بسیار کم بود.
همچنین،درایستگاهجفتروددر ۴۸ساعت ۸۰میلی
مترثبتشدکهدر ۳۰سالاخیربیسابقهاست.بهگفته

«شفیعی»،دراینبارندگیهابراثرریزشکوهمسیرآرک
و جاده خور به دیهوک مسدود شد و خسارت هایی برجا
گذاشتکهباتالشتیمهایامدادیبازگشاییشد.
بنابر گزارش «توسلی» از طبس ،در ایستگاه تپه طاق
 90میلی متر بارندگی ثبت و محورهای مواصالتی
اصلی و برخی محورهای روستایی این شهرستان برای
ساعت هامسدودشدهمچنین،سدکریتبرایاولینبار
وسدنهرینبرایچهارمینباردربارندگیامسالسرریز
شد .بنا بر این گزارش ،بارندگی های این شهرستان که
تا ساعت های پایانی یک شنبه شب ادامه داشت سبب

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اثر بارندگیها تخریب شد که خسارت جانی نداشت.
به عالوه ،در شریان اصلی و روستایی این شهرستان
انسدادهای موقت گزارش شد و خسارت ها هم در
این شهرستان چندان زیاد نبود .به گفته وی ،میانگین
بارندگی ها از روز جمعه تا یک شنبه در این شهرستان
بیشاز 33میلیمترگزارششد.بنابرگزارشخبرنگار
ماازسرایان،بارندگیهادراینشهرستانیکشنبهشب
متوقف شد و به دلیل اقدام های پیشگیرانه و حفاظتی،
خسارت چندانی گزارش نشده است .همچنین ،همه
بندهای خاکی سرایان سرریز و نیمی از سد شهید پارسا

عشقآبادوقاین–رومشتیکمسدوداست.

• •واژگونیاتوبوسمحورکاشمر-یزد

بنابراین گزارش ،در این بارندگی های سیل آسا اتوبوس
مسافربری که از کاشمر عازم یزد بود در کیلومتر چهار
محور عشق آباد -بردسکن در آب نمای جاده واژگون
و گرفتار سیل شد طوری که مسافران آن برای فرار از
سیالب روی بدنه اتوبوس ایستادند .این گزارش حاکی
است ،این اتوبوس  9مسافر داشت و یک دستگاه لودر
برای بیرون کشیدن آن و نجات مسافران اعزام شد که
به دلیل شدت روان آب ها امکان نجات مسافران وجود
نداشتوبعدباواردعملشدننیروهایامدادیمسافران
نجاتیافتند.

• • خروجسامانهبارشی،امروز

آبگرفتگی برخی واحدهای مسکونی
در روستاهای بخش دستگردان ،واژگونی اتوبوس در
مسیر عشق آباد  -بردسکن ،سقوط یک دستگاه تریلر به
دلیلشکستگیجادهازسیلدرمسیردهمحمدبهعشق
آباد ،شکسته شدن بند خاکی اول روستای دالکوک،
شکستگی خط انتقال دیهوک ،قطع برق روستای ده
محمد ،قطع آنتن در روستای معدن قلعه ،تخریب جاده
های فرعی دیهوک ،شکستن پل کالشور ،شکسته
شدنقسمتیازجادهدهمحمدعشقآباد(آببردگی)و
شکستهشدنسدخاکیمحمدآبادقدیمطبسشد.این
گزارش حاکی است ،بارندگی خسارت جانی نداشت
و مسافران اتوبوس و راننده تریلر واژگون شده همه در
سالمتهستند.همچنین،خطانتقالآبدیهوکترمیم
وراههایاصلیمسدودشدهبازشد.

• •امدادرسانی به 10خودرو

فرماندار درمیان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما ،با
بیان این که طی بارندگیهای روز یک شنبه به 10
خودروی گرفتار در سیل امدادرسانی شد ،افزود :یک
واحد مسکونی قدیمی در خیابان کشاورز اسدیه بر

آبگیری شد .به عالوه 30،راس دام در این بارندگی
ها تلف شد و  25راس هم نجات یافت« .سدیدی»،
از خضری دشت بیاض هم گزارش داد که بنا به
گفته «خسروی» ،بخشدار نیمبلوک ،بارندگی های
دو روز گذشته در این بخش خسارتی نداشته است.
«برازنده» ،بخشدار آیسک نیز به خبرنگار ما گفت :با
توجه به اقدام های پیشگیرانه ،خسارت قابل توجهی
در این بخش گزارش نشده است .شهردار آیسک هم
اظهار کرد :سیالب ورودی به شهر از باالدست کنترل و
مهار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،روابط عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هم پیرو انتشار
خبری مبنی بر احتمال شکستن بند خاکی دالکوک در
طبس اعالم کرد :همه سازه های آبخیزداری استان در
وضعیت پایدار قرار دارد و تاکنون مشکلی گزارش نشده
است .مدیر کل مدیریت بحران استانداری نیز بارش
های روز گذشته در استان را بی سابقه دانست و گفت:
از ظهر یک شنبه تا اواخر شب ،بارندگی های رگباری در
مناطقتپهطاق،دهمحمد،زیرکوهودرحبین 80تا100
میلی متر بود« .میرجلیلی» افزود :قطع برق در برخی
روستاها ،مسدود شدن تعدادی از محورهای اصلی و
فرعی و آبگرفتگی 92واحد مسکونی از خسارت های
بارندگی روز یک شنبه بود .همچنین ،توسط نیروهای
امدادیبههزارو 200نفرگرفتاردرسیالبامدادرسانی
شدکه 50نفرازمرگحتمینجاتیافتند.بنابراطالعیه
ای که از ستاد بحران استان اعالم شد تا لحظه ارسال
گزارش ،محورهای سه راهی راهداران – راور ،محور
عشقآباد–بردسکنوسربیشه-پایانهمرزیماهیروددر
محورهایاصلیوروستاییزیرکوه–آهنگران،طاهرآباد
–کجهفردوس،حسینآباد–دستگردسربیشه،حلوان–

سامانه بارشی فعال که در سه روز گذشته وارد استان
شد و خسارت هایی را نیز در پی داشت ،شب گذشته از
میزان فعالیت آن کاسته شد و بعدازظهر امروز از استان
خارج می شود .کارشناس هواشناسی استان گفت :تا
بعد از ظهر امروز سامانه بارشی به طور ضعیف در شمال
شرقاستانفعالیتخواهدداشتودراینمناطقبارش
باران و تشکیل مه برای نواحی کوهستانی استان دور از
انتظارنیست«.لطفی»افزود:ازبعدازظهرامروزباخروج
سامانه به تدریج کاهش ابر در منطقه رخ می دهد و برای
امروز وزش باد شدید در استان قابل پیش بینی است.
وی،ازافزایشمحسوسدمایهواطیامروزتاپنجشنبه
خبر داد و بیشترین میزان بارش را برای تپه طاق با ثبت
 90میلی متر بارش اعالم کرد .او میزان بارندگی در
ایستگاه های بارندگی تا ساعت  10:30روز گذشته در
ده محمد را  ، 74.5آبیز  ،62کالته گاویج  ،54کلشانه
،46معدنقلعهزری،45.7جفترود،45سرندطبس
 ،39روستای درمیان ،فتح آباد قاین و معدن پروده ،35
زنوغان  ،33سرند فردوس و کریمو  ،32پیرحاجات و
باغستان، 31.5ماهیرود،31انارستانک،30دستگرد
و رباط خان ،28سه قلعه ،ماهمیران ،نوغاب حاجی آباد
و چیروک  27میلی متر ،قاین ، 16.6نهبندان ، 9.2
بیرجند ، 4.7عشق آباد ،31دیهوک ،30خوسف9.8
 ،طبس ، 17اسدیه  23و فتح آباد و طاهرآباد فردوس را
بهترتیبهشت،30،چهارو 28میلیمتراعالمکرد.

• •حاشیههایباران

* مردم استان با توجه به هشدارها و اخطاریههای
هواشناسیازروزجمعهدستبهکارشدندوورودیهای
محلکسبوکاروخانهخودراباکیسهشنمسدودکردند
و در برخی از نقاط نیز با گذاشتن بلوکه سیمانی و کیسه
شنمانعورودروان آبهاشدند.
*برخیازشهروندانازشلوغیصفهاینانواییدرروز
شنبهخبردادندوبعضیازمردمهمبرایخریدکنسروبه
مغازههاهجومبردند.
* برخی از بازاریان بیرجندی در مغازه خود را ایزوگام و با
نصبآگهیرویآناعالمکردندبهدلیلپیشبینیوقوع
سیلتاچندروزتعطیلاست.
*شهروندانیباحضوردرمحلخروجیهاوگذرگاههای
انتقالآب،اقدامبهگرفتنعکسسلفیکردند.

