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گزارش
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سیل 1000واحدمسکونیرا درجنوباستانویرانکرد
شاهی -اشک از چشمانشان جاری است ،سقف خانه هایشان فروریخته ،لوازم
منزل شان زیر آوار ناشی از شدت بارندگی مدفون شده است ،برخی با موتور و
عده ای با خودروهایشان در سیالبی که باران در خیابان ها راه انداخته مانده
اند ،در حالی که هنوز خسارت هایی که سال های گذشته سیل به نخلستان ها
و خانه هایشان وارد کرده جبران نشده است .بسیاری از نخل ها آن هم نزدیک
به فصل برداشت خرما آسیب دیده و دام های زیر آوار آغل جان داده اند .در این
میان برخی نه درآمدی دارند و نه پس اندازی که دوباره سرپناهی برای خود و
خانواده تهیه کنند ،گریه فرزندانشان آرامش را از آن ها سلب کرده ،این حال و
روز صدها نفر از اهالی روستاها و شهرهای جنوبی استان به ویژه ایرانشهر است
که در بارندگی روزهای اخیر خسارت دیده اند .این اتفاق ،مختص امسال نیست
سال های گذشته نیز مردم جنوب استان در فصل گرما شاهد بارندگی های
سیل آسا بوده اند ،بارندگی هایی که خسارت های زیادی را در پی داشته است
آن هم در فصلی که کمتر استانی از نعمت بارش باران بهره مند می شود.
با وجود این که سیستان و بلوچستان از آن دسته استان هایی است که بارندگی
در آن حتی در زمستان نسبت به دیگر استان ها کمتر است اما تقریبا هر سال
مردم آن در ایام تابستان شاهد این رحمت الهی هستند که البته گاه به سیلی
ویرانگر تبدیل می شود .اولین بارندگی تابستان امسال استان از پنج شنبه
گذشته در جنوب استان آغاز شد ،بارندگی که مانند بارش های سیل آسای
بهمن ماه سال گذشته در برخی از شهرستان ها سیل و به دنبال آن خسارت،
خرابی و ریزش منازل مسکونی مردم را به همراه داشت .اداره کل هواشناسی
ریزش باران و تگرگ و احتمال سیل را در جنوب استان پیش بینی کرده بود و
در این زمینه هشدارهایی را داد که پیش بینی ها درست بود چراکه بارندگی
های روزهای اخیر که با توفان هایی نیز همراه بود خسارت های زیادی را به
منازل مسکونی در شهر و روستاهای ایرانشهر وارد کرد .ناگفته نماند که میزان
بارندگی در جنوب استان در این فصل از سال در کشور بی سابقه بود به طوری
که موجب مسدود شدن برخی از مسیرها به دلیل طغیان رودخانه های فصلی
شد .گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که این بارندگی ها که در شهرهای
مهرستان ،ایرانشهر ،سراوان ،خاش ،نیکشهر و ایرانشهر رخ داد سبب مسدود
شدن بسیاری از مسیرها در این شهرها شد اما در ایرانشهر تخریب برخی منازل

مسکونی مردم روستاها و شهرها را نیز به همراه داشت .طی دو روز گذشته به
دلیل حجم بارندگی ها و وجود گل و الی ،تردد افراد و وسایل نقلیه به سختی
انجام می شد و حتی این بارندگی ها و سیل ،افتادن چندین تیر برق و قطعی آب
تعدادی از روستاها را به همراه داشت .براثر بارندگی و طغیان رودخانه ها آب
به بسیاری از منازل مردم وارد شد که خسارات زیادی را به اسباب و لوازم آن ها
وارد کرد ،همچنین اکثر خیابان های شهرهای جنوبی استان به ویژه ایرانشهر
دچار آب گرفتگی شد و به دلیل شدت بارندگی ها راه های ارتباطی بسیاری از
روستاها نیز مسدود و این موضوع موجب تاخیر در امدادرسانی به سیل زدگان
شد .در این میان نیروهای امدادی به دلیل مسدود شدن مسیرهای ارتباطی
در امدادرسانی با مشکل رو به رو بودند و کار امداد رسانی به سیل زده ها نیز
به سختی انجام می شد .بنابر این گزارش با توجه به این که بیشترین میزان
بارندگی در ایرانشهر رخ داد به منازل ،تاسیسات ،اراضی کشاورزی و زیرساخت
های این شهرستان خسارت زیادی وارد شد و از دیگر شهرستان های جنوبی
استان خسارتی گزارش نشده است.
خسارت سیل به  1000خانه در ایرانشهر
فرماندار ویژه ایرانشهر درباره خسارت های سیل به روستاها و شهرهای این
شهرستان می گوید :بارش شدید باران سبب جاری شدن روان آب در منطقه
ایرانشهر شده و بسیاری از بخش های ارتباطی ،جاده ای و شبکه آبرسانی و
توزیع برق را با مشکالت متعددی مواجه کرده است«.نبی بخش داوودی» می
افزاید :عالوه بر این جاری شدن سیل و وزش توفان شدید سبب شکستگی و
سقوط  50تیر برق و قطع برق  25روستا در ایرانشهر شد که از این تعداد 10
روستا به شبکه متصل شد و نیروهای امدادی برای رفع مشکل قطعی برق در
 15روستای باقی مانده مشغول به کار هستند.وی اظهار می کند :در ادامه
بارش باران شبکه آب و برق در  50روستای شرق و غرب بمپور با مشکل قطعی
مواجه شده و  100متر از شبکه اصلی آب شرب بمپور در مدخل رودخانه
تخریب و آب شهر بمپور را قطع کرده است که نیروهای آب و فاضالب برای حل
مشکل در محل حاضر شده اند .به گفته وی 40 ،درصد از منازل شهر ،حومه و
روستاهای بخش مرکزی ایرانشهر دچار آبگرفتگی شده و هزار واحد مسکونی

 40تا  100درصد آسیب دیده است.فرماندار با اشــاره به اعــزام گروه های
امدادرسانی از زاهدان به منظور رفع مشکالت ناشی از قطعی برق در مناطق
مختلف ایرانشهر ،خاطر نشان می کند :جاری شدن سیل سبب آسیب رسیدن
به  100متر از شبکه آب نیروگاه بخار ایرانشهر شده که اقدام های الزم برای رفع
مشکالت به وجود آمده در حال انجام است .
بازگشایی  3مسیر سیل زده در جنوب استان
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان نیز می گوید :مسیر مهرستان – سرباز،
ایرانشهر  -خیرآباد و ایرانشهر  -ابتر از پنج شنبه شب گذشته بر اثر سیل مسدود
شد و احتمال مسدود شدن دیگر مسیرها نیز وجود دارد.مهندس «ایوب کرد»
می افزاید :با تالش نیروهای راهــداری و امــدادی مسیر مهرستان -سرباز و
ایرانشهر -ابتر صبح و مسیر ایرانشهر – خیرآباد نیز ظهر روزگذشته بازگشایی
شد .به گفته وی میزان خسارت سیل بهمن ماه سال گذشته در جنوب استان هم
 200میلیارد تومان برآورد شده بود که از این میزان تاکنون هیچ مبلغی از سوی
وزارتخانه و استان برای جبران خسارات سیل پرداخت نشده است.
رگبار باران و رعد و برق در جنوب استان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی هم در این باره می گوید :امروز در
جنوب و جنوب شرق در ساعات بعدازظهر افزایش ابر در پاره ای نقاط رگبار
باران و گاهی رعد وبرق پیش بینی می شود«.علی مالشاهی» اظهار می کند :در
ارتفاعات جنوب خاش و برخی نقاط ایرانشهر و نیکشهر بارش ها شدت می یابد و
باتوجه به ماهیت توفان های تندری ،احتمال جاری شدن روان آب و پرآب شدن
مسیل ها و رودخانه های فصلی و بارش تگرگ زیاد است.وی ادامه می دهد:
در شمال استان وزش باد در برخی ساعات نسبت َا شدید همراه با گردوخاک را
شاهد خواهیم بود و روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در این نواحی بر
سرعت و شدت وزش باد افزوده و در نقاط مستعد با توفان گردوخاک همراه می
شود.وی با اشاره به میزان بارندگی در جنوب استان می گوید :در ایرانشهر 50
میلی متر ،خاش  15میلی متر ،سراوان یک و نیم میلی متر و نیکشهر  2میلی
متر بارندگی رخ داد.
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