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گزارشی درباره وضعیت سد فریمان  ،یادگار دوره صفویه که این روزها نفس های آخرش را میکشد

15متر رسوبپشتسدتاریخی!

گزارش
اصغری فریمانی  ،مسلمی

سدتاریخی فریماندر 12کیلومتریشهرفریمان
یکیازآثار تاریخیاستاناستکهنقشبسزاییدر
کشاورزی این شهرستان دارد،این سد در اسفند
 79در فهرست آثار ملی قرار گرفت و در دوره های
صفوی و قاجار مرمت شد و در سال  76با هدف
ذخیرهبیشترآبارتفاعشافزایشیافت ومدیریت
این سد از شورای کشاورزان به شرکت آب منطقه
ای واگذار شد  ،کشاورزان فریمانی مدعی اند بعد
از واگذاری مدیریت سد به آب منطقه ای الیروبی
ساالنهانجامنشدهکهمنجربهانباشتهشدنحجم
رســوب به ارتفاع  14تا  15متر طی سال های
گذشتهشدهاست ازسویدیگرمدیرعاملشرکت
آب منطقه ای استان می گوید  :اصوال الیروبی
سدها در مناطق خشکی مثل استان خراسان
رضــوی به دلیل بــارش کم بــاران دارای توجیه
اقتصادی نیست و هزینه های زیادی دارد و ما هر
سال در راستای الیروبی ،دریچه های تحتانی سد
را باز می کنیم تا گل و الی خارج شود ،اما واقعیت
ایناستکههزینهالیروبیسدهاآنقدر باالست
که این هزینه ها سه تا چهار برابر ساخت یک سد
برآورد می شود .با این حال فرماندار فریمان می
گوید :پروژه رسوب برداری با نظارت شرکت آب
منطقه ای خراسان رضــوی توسط یک شرکت
تعاونی به نمایندگی از کشاورزان و با همیاری
کشاورزان و بهره برداران آب سد و کمک نماینده
مردمفریماندرمجلسشورایاسالمیوهمراهی
فرمانداریدرحالاجراست واز ۱۵بهمنامسال
پسازاتمامعملیاترسوببرداری سددوبارهآب
گیریخواهدشد.
•دیدگاههایکشاورزانفریمانی

علیقاسمیان،کشاورزفریمانیبهخبرنگارمامی
گوید :تا قبل از سال 76که مدیریت سد فریمان با
کشاورزانشهرستانفریمانبودمشکلینداشتیم
و هر سال کشاورزان شهرستان با همدلی سد را
الیروبی می کردند اما پس از سال  76که ارتفاع
سد فریمان 3متر افزایش یافت مسئوالن استانی
مدیریت سد را برعهده گرفتند و الیروبی را مانند
گذشته انجام ندادند و این موضوع موجب شد
تاکنونبابیشاز 15متررسوبوالیدرپشتسد
مواجهباشیم.سیدحمزهخلیلیازدیگرکشاورزان

فریمانی با بیان این که سد فریمان در موقعیتی
عالی روی رودخانه فریمان احداث شده است و
در دوران ترسالی دریاچهای با حدود  2کیلومتر
طول ایجاد می کند،اظهار می کند :در گذشته
کشاورزان به صورت سنتی با همان ابــزار اولیه
تراکتور  ،بیل و نیروی انسانی اقدام به الیروبی سد
فریمانمیکردند.
مدیر عامل یک شرکت تعاونی کشاورزی نیز با
اشــاره به این که در سال های گذشته مدیریت
سد در دست کشاورزان بود و شورای کشاورزان
رسوببرداریرا هرسالانجاممیداد،میگوید:
چرا متولیان امر از ســال 76که مدیریت سد را
برعهده گرفتند اقدام به رسوب برداری نکرده اند
و فقط در مواقع سیالب و بارش های شدید برای
ساعاتیدریچههارابازمیکردندتاالیروبیانجام
شود.مهدی چوپانیان مقدم با اشاره به این که آب
منطقه ای هیچ گاه روش سنتی رسوب برداری
کشاورزان را قبول نداشته است،تصریح می کند:
بارها این روش سنتی به مسئوالن پیشنهاد شده
بوداما آبمنطقهای مدعیاستکهالیروبیفقط
به روش علمی یعنی باز کردن دریچه های سد در
مواقع سیالب و بارش های شدید باید انجام شود
و بنابراین امروز می بینیم که سد فریمان با حدود
 15مترالیورسوببهکمارفتهاستونفسهای
آخر خودش را می کشد  .چوپانیان مقدم با اشاره
به این که بعد از همین بارش هفته گذشته شورای
کشاورزان با هماهنگی با مسئوالن تصمیم به
رســوب بــرداری به همان روش قدیمی گرفت
،خاطر نشان می کند :جناب عالی و مسئوالن
مشاهده کردید که در مدت سه شبانه روز بیش
از  30هزار مترمکعب رسوب از سد فریمان خارج
شد و البته این الیروبی در روزهای آینده نیز ادامه
خواهد داشت و حجم قابل توجهی از رسوبات به
بیرون منتقل خواهد شد.وی با اشاره به این که
در روش سنتی کشاورزان مسیر خروج آب از سد
فریمان را در هر مرحله جابه جا می کنند و این
کار موجب ایجاد شیارهایی در البه الی رسوبات
و انتقال آن به بیرون سد می شود،می گوید :از
مسئوالن می خواهیم اکنون که روش الیروبی
سنتی کشاورزان بازدهی و عملکرد بسیار باالیی
را نسبت به روش های علمی و فنی نشان داده
است امــور مدیریت آب سد را مانند سال های
گذشته به کشاورزان بدهند و البته با قوانین و
دستورالعمل های سخت گیرانه سنگ اندازی
هم نداشته باشند.

•روشسنتیالیروبیسدفریمان

چوپانیان مقدم در خصوص روش سنتی الیروبی
سد،بیانمیکند:دراینروشآبورودیبهپشت
سد را قبل از رسیدن به محل دپوی آن به جویی
که در سال های گذشته ساخته شده است،وارد
میکنیمسپسشیارهاییدررسوباتایجادوالی
و رسوب ها از سد خارج می شود پس از آن محل
خروج آب در چندین مرحله عوض می شود و به
اینترتیببخشقابلتوجهیازالیروبیانجاممی
شود .وی ادامه می دهد :در گذشته کشاورزان
حدود ۳۰تا ۴۰روزکارالیروبیراانجاممیدادند
اماهماکنون بهواسطهوجودبرخیتجهیزاتاین
کار باهمکاری 10کشاورزانجاممیشود.
•آببهجایاینکهدرموقعسیالب وباران
ذخیرهشود،رهاسازی میشود

دبیر اجرایی نظام صنفی و کشاورزی فریمان
هم می گوید:سد فریمان در سال  76ارتفاعش
 3متر افــزایــش یافت و پس از آن مدیریت سد
فریمان از کنترل کشاورزان خــارج شد و االن
آب منطقه ای خراسان بر آب سد مدیریت دارد.
علی مظهر فریمانی با اشاره به این که هم اکنون
سد  14متر رسوبات انباشته دارد و این یعنی آب
به جای این که در موقع سیالب و باران ذخیره
شود ،رهاسازی و بدون استفاده روانه رودخانه
ها می شود،اظهار می کند :ســال  98یکی از
پرباران ترین سال های زراعی بود و باید بیشترین
آب را ذخیره می کردیم اما متأسفانه رسوبات
مانع ذخیره ســازی آب شد و اکنون به دلیل
نبود آب و خشکسالی شاهد وضعیت نابسامان
کشاورزان شهرستان فریمان هستیم .وی در

ادامه با بیان این که در جلسه ای که در گذشته
شورای کشاورزان با قاضی زاده ،نماینده مردم
فریمان در مجلس ش ــورای اســامــی داشتند
موضوع الیروبی نشدن بند فریمان توسط آب
منطقه ای مطرح شد و در همان جلسه در تماس
تلفنی قاضی زاده با عالیی ،رئیس آب منطقه ای
استان مقرر شد تا هزینه های الیروبی کشاورزان
را آب منطقه ای استان پرداخت یا این که خودش
رسوب بــرداری کند،می افزاید :نه تنها رسوب
برداری انجام نشد بلکه حق آبه نیز از کشاورزان
دریافت شد.مظهر فریمانی ادامه می دهد:اگر
قرار شود کشاورزان نیز رسوب برداری را انجام
دهند معلوم نیست که هزینه های آنان پرداخت
شود بنابراین این موضوع باید در قــرارداد آب
منطقه ای بــا کــشــاورزان آورده شــود چــرا که
اطمینانی به آب منطقه ای نداریم و در گذشته
حتی به دلیل پرداخت نکردن بخشی از حق آبه
کشاورزان از ما شکایت شده است.
•الیروبیسد 3تا 4برابرساختسدهزینهدارد

محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
استان می گوید  :اصوال الیروبی سدها در مناطق
خشکیمثلاستانخراسانرضویبهدلیلبارش
کم بــاران دارای توجیه اقتصادی نیست .وی با
بیان این که الیروبی سدها هزینه های زیادی دارد،
می افزاید  :ما هر سال در راستای الیروبی دریچه
های تحتانی سد را باز می کنیم تا گل و الی خارج
شود ،اما واقعیت این است که هزینه الیروبی سدها
آن قدر باالست که این هزینه ها سه تا چهار برابر
ساخت یک سد برآورد می شود.مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه می دهد :هر

چقدر الیروبی و رسوب زدایی از سد صورت بگیرد
بازگلوالیدرسدجمع خواهدشد،درسدفریمان
نیز دو دریچه وجود دارد که در سال های گذشته
یکیازدریچههابستهشدهبود،بابازگشایییکیاز
دریچههاحجمزیادیازگلوالیازسدخارجشده
است.ویبااشارهبهاینکهتوجیهاقتصادینداشتن
الیروبی سدها فقط مخصوص سد فریمان نیست،
میافزاید:کلسدهاییکهدرمناطقخشکونیمه
خشکساختهمیشوندبهایندلیلکهمیزانبارش
ها در این مناطق کم است و از طرفی آورده سدها
فقطسیالبهاهستندبایددراینوضعیت دریچه
تحتانیسدبازشودتاالیروبی ورسوبازسدخارج
شود ،اگر بخواهیم از طریق دیگری الیروبی سدها
را انجام دهیم آب سد را از دست می دهیم.وی
تصریحمیکند:درسدهاییمثلکارونودز کهآب
همیشهدرآنهاجریانداردوضعیتفرقمیکند،
درآنسدهاهمیشهدریچههایتحتانیسدرابازمی
کنند تا گل و الی در سد رسوب نکند ،اما در مناطق
خشککهسیالبفقطدرفصلزمستاناتفاقمی
افتد اگر ما مداوم دریچه ها را باز کنیم آب سد را از
دست خواهیم داد و باید با وضعیت خشکسالی آب
داخل سدها را نگهداری کنیم.مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی درخصوص حجم
آب در سدهای استان نیز خاطر نشان می کند :هم
اکنونمیزانذخیرهآبدرسدهایاستانتنها25
درصداست.
• 15هزارمترمکعبرسوببرداریانجامشده
است

رئیسگروهبهرهبرداریونگهداریازتأسیساتآبی
استاننیزمیگوید:تخلیهرسوبدغدغهکشاورزان
و مجموعه شهرستان است .حسین عباس زاده می
افزاید:اگر کشاورزان روستاهای لوشاب و کارخانه
همکاری کنند و همین میزان آب را که از حاشیه
سدبرداشتمیکننددرمخزنرهاکنندمیتوانیم
رسوب بیشتری را ببریم.وی ادامــه می دهد :هم
اکنوندریچهتخلیهتحتانیسدمعروفبهقفلدیوانه
را آب گیری می کنیم تا پس از خاطر جمع شدن
از شیر تخلیه به سمت تخلیه رسوب و مسیر قفل
دیوانه که باالترین تراز آب گیری است،برویم.وی
با اشاره به این که دریچه آشغال گیر بند فریمان باز
است،اظهارمیکند:هماکنون 15هزارمترمکعب
رسوب برداری انجام شده است و هر چه دبی مخزن
بیشترباشدقدرتوسرعتآنبیشترمیشود.رئیس
شورایاسالمیشهرفریمانهمبابیاناینکه مجوز

تأسیسمنطقهنمونهگردشگریسدفریمانصادر
شد،تصریح می کند:با انجام این مهم با تمام توان
در خدمت کشاورزان فریمانی که بخش بزرگی از
جمعیتشهرستانراتشکیلمیدهندخواهیمبود
چراکهکشاورزیفریمانوابستگیشدیدبهآبسد
فریمان دارد .رضا پورابراهیم می گوید:آب منطقه
ای مدیریت بند فریمان را برعهده داشته است و با
این که حق آبه نیز از کشاورزان دریافت می کرده
اما متأسفانه الیروبی را در سال های گذشته انجام
نداده و هم اکنون رسوب ها روی هم تلنبار و سفت
شده است.وی می افزاید :برنامه ما برای سال های
آینده این است که الیروبی رسوبات سد در اواخر
پاییزهرسالهمچونگذشتهباهمکاریکشاورزان
انجامشود.
•سد تاریخی فریمان نیمه بهمن آب گیری
میشود

فرماندار فریمان ضمن رد برخی خبرها مبنی بر
پایانیافتنعمرسدتاریخیفریمانمیگوید:سدیا
همانبندتاریخیفریماناز ۱۵بهمنامسالپساز
اتمامعملیاترسوببرداریدوبارهآبگیریخواهد
شد.عباسعلیصفایی ادامهمیدهد:امسالفریمان
یکی از کم بارش ترین سال ها را تجربه کرد بنابراین
موقعیتمناسبیبرایتعمیردریچهورسوببرداری
از کف سد و محدوده مخزن بند تاریخی فریمان
ایجاد شد.وی تصریح می کند :رسوباتی که باید به
صورت دوره ای از پشت بند فریمان تخلیه می شد
اکنون پس از گذشت  ۱۵سال با همان شیوه های
سنتی اما با بهکارگیری ابزار جدید ،دو دستگاه بیل
مکانیکیورعایتاصولایمنیدرحالتخلیهاست
وازطرفدیگردریچهجدیدبندفریماننیزبهزودی
تعمیر و نصب می شود.فرماندار فریمان خاطر
نشان می کند :پــروژه رسوب بــرداری با نظارت
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی توسط یک
شرکت تعاونی به نمایندگی از کشاورزان و با
همیاری کشاورزان و بهره برداران آب سد و کمک
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی
و همراهی فرمانداری در حال اجراست.صفایی
مجموعرسوباتانباشتهشدهدرپشتسدراکمتراز
 ۱۰درصدظرفیت 4میلیونمترمکعبیآنمیداند
و می گوید :سد تاریخی فریمان در حقیقت حدود
یک میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی دارد
اماطیسالهایگذشتهباایجاددیوارهجدیدپشت
اینبندتاریخیظرفیتسدبه 4میلیونمترمکعب
افزایشیافت.

 2واکنشمتفاوتدرباره اختالالتبرقدرسیالباخیر

مدیر کل بحران از اختالل برق در  7شهرستان و  40روستا خبر داد اما سخنگوی شرکت برق گفت مشکل حاد نبوده است
گزارش
محمد حسام مسلمی

در پی بارش باران در نقاط مختلف استان و جاری
شدن سیالب مدیر کل مدیریت بحران استانداری
اعــام کرد بر اثر بــارش های اخیر ،شبکه برق
در هفت شهرستان و  ۴۰روستا دچار اختالل و
قطعی شد که با تالش  ۲۴اکیپ تخصصی،برق
این مناطق وصل شده  ،این در حالی است که
سخنگوی شرکت برق خراسان در واکنش به این
اظهارات مطرح کرده مشکالت به وجود آمده
مورد خاصی نبوده است.
•نه در جریان نیستم

حسن حشمتی ،سخنگوی صنعت برق استان در
گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص جزئیات
قطعیواختاللبرقدرهفتشهرستان میگوید:
" خبرنگاری از رسانه ای با من تماس گرفت
که سیل آمــده و دو روز اســت که مــردم بی برق
هستند ،مشکل دارند ،خیلی تند و تیز حرف می
زد ،پرسیدم کجا چنین اتفاقی افتاده است؟ در
جوابم گفت در خراسان رضوی ،بعد گفتم که نه در
جریان نیستم .خبرنگار دوباره پرسید چطور شما
در جریان نیستید؛ در جوابش گفتم بعید می دانم
کهمشکلخاصیباشد،چیزهایمهمرادرجریان
قرار می گیریم ،چیز کوچکی بوده است ،خبرنگار
دوباره پرسید که نه چطور شما هفت شهرستان
مشکل بــرق دارنــد و سیالب آمــده اســت و خبر
ندارید ،من هم دوباره به او گفتم که اجازه بدهید
که پرس و جو کنم و به شما اطالع می دهم".وی
با بیان ایــن که موضوع را از شرکت توزیع برق
خراسانپیگیریکردیمتصریحمیکند":دوستان

گفتند که سیالب آمــده است  اما به لحاظ برق
مشکل نداریم ،مشکالت عادی که سیل چند پایه
برق را با خود می برد وجود دارد اما این ها مشکل
جدی نیست".وی تاکید می کند" :دلیل ندارد که
من در این حد در جریان باشم ،در خود شهرستان
ممکن است برق نیم ساعتی قطع شود ،موضوع از
نظربرقیموضوعمهمینبودهاست،شایدازلحاظ
خسارت ها به جاهای دیگری مربوط باشد".وی
در پاسخ به این سوال که طبق گفته نجات ،مدیر
کل مدیریت بحران استانداری در پی بارش های
اخیر بــرق هفت شهرستان و  40روستا دچار
قطعی و اختالل شده بود ،می گوید " :نه چنین
چیزی نبوده است ،چون من اطالع دارم  ،واضح
می گویم از نظر ما مشکل جدی نبوده است ،وقتی
سیالب می آید در برخی روستاها پایه های برق را
با خود می برد ،مگر در شهر مشهد وقتی سیالب
می آید قطعی برق نداریم؟ بعد این را تیتر روزنامه
بکنید در حالی که چیز حادی نیست".سخنگوی
شرکت برق خراسان تصریح می کند  " :در زمانی
مثل تابستان که دچار قطعی برق می شدیم خود
مااطالعرسانیمیکردیم،ولیوقتی کهمشکلی
وجود نــدارد بیاییم مشکل را بزرگ کنیم ،حاال
آقای نجات در آن جا بودند و در خصوص خسارت
ها مفصل توضیح دادند ،اما از نظر برق ،من که از
مسئوالن پرسیدم گفتند مشکلی وجود ندارد".
•حتی موردی نبوده که یک شب برق نداشته
باشند

حشمتیبابیاناینکهبهعنوانسخنگویشرکت
برق اعالم می کنم که مشکل خاصی نبوده است،
تاکید می کند" :بارندگی های اخیر پیش آمده
ممکناستتیرهایبرقراسیالبببرد،دربرخی
روستاها که سیالب آمده همکاران ما مراجعه و

مشکل را حل کردند ،حتی موردی نبوده که یک
شب برق نداشته باشند ،از دوستان پرسیدم در
جایی که سیالب آمده شما چه کار کردید؟ گفتند
نهایت  2یا 3ساعت بی برق بوده و مشکل حل
شده است".وی در پاسخ به این سوال که اظهارات
مدیریت بحران استانداری مبنی بر اختالل برق
در هفت شهرستان و روستای استان را تایید می
کنید یا نه؟ می گوید" :من می گویم که مشکل
جدی نبوده اســت ،همکاران ما حاضر شدند و
رفع خطر شده است".وی در پاسخ به این سوال
که وضعیت فعلی برق در استان و مناطق سیل
زده چگونه است  ،می گوید" :وضعیت طبیعی
است و مشکل خاصی هم نیست".نجات ،مدیر
کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص میزان
خسارت هــا ،قطعی و اختالل در شبکه توزیع
برق در پی بارش های دو روز گذشته در استان
می گوید" :در پی بارش های اخیر ،شبکه برق
در هفت شهرستان و  ۴۰روستا دچار اختالل و
قطعی شده بود که با تالش  ۲۴اکیپ تخصصی،
تقریبا برق این مناطق وصل شده است ،فقط در
یکی از روستاهای شهرستان صالح آباد که سایت
حسینی است مشکل داری ــم".وی همچنین در
پاسخ به این سوال که حشمتی ،سخنگوی شرکت
برق استان اعالم کرده که از قطعی و اختالل برق
در هفت شهرستان و  40روستا بی اطالع بوده
است،میگوید":چطورممکناست؟چیزعجیبی
اســت ،اتفاقا آقــای ذبیحی مدیر عامل شرکت
بــرق کامل پیگیر بــوده و اکیپ هــای تخصصی
برای حل مشکل فرستاده است و هم اکنون نیز
چهار اکیپ تخصصی در منطقه حاضر است،
باالخره برق مــردم قطع است  ،سایت حسینی
دچار مشکل است.وی همچنین در ادامه به بخش

دیگر اظهارات سخنگوی شرکت برق که گفته بود
قطعی و اختالل برق مشکل خاصی نبوده است
این گونه واکنش نشان می دهد و می گوید ":نباید
این گونه می گفت ،اما آقای ذبیحی مدیر عامل
شرکت برق استان نیز با ما در تماس و پیگیر بود،
شاید هم بی اطالع بودند ،اما به هر حال دوستان
در شرکت برق همت کردند تا مشکالت قطعی
و اختالل برق حل شود ،خودم در منطقه بودم".
وی در خصوص دیگر خسارت ها به مناطق سیل
زده استان نیز می گوید :در بخش شهر جنت آباد
شهرستان تربت جام ؛ هشت روستا و در مجموع
آب 2743خانوارآنهاقطعشدهاستکهدرحال
تالشبرایحلاینمشکلهستیم.ویتصریحمی
کند :در دیگر شهرستان ها شرایط طبیعی است،
ضمناینکهدرشهرستانهایتربتجام،کالت،

گناباد ،رشتخوار و تایباد  92مورد حادثه اتفاق
افتاده بود که از سوی جمعیت هالل احمر امداد
رسانی صورت گرفته است و خدا را شکر در شرایط
طبیعی قرار دارد.
•سیالب به تاسیسات آب خراسان رضوی ۷۴
میلیارد ریال خسارت زد

همچنینرضایاقوتینیا،مدیردفترمدیریتبحران
و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان
رضوی در گفت وگو با ایرنا اظهار می کند :بارش
شدید باران و وقوع توفان در چند روز اخیر ۷۴
میلیارد ریال به تاسیسات آب رسانی شهرستان
هــای صالح آبــاد ،تایباد و باخرز در ایــن استان
خسارت وارد کرده است ،بیشترین این خسارت
ها با  ۶۸میلیارد ریال به تاسیسات آب شهرستان

مرزی صالح آباد وارد شده است.وی خاطرنشان
می کند : :توفان موجب قطع جریان برق و خروج
چاه شماره  ۲شهر مرزی صالح آباد از مدار تولید
به مدت  5ساعت شد که با تالش همکاران ،این
منبع به شبکه تامین برگشت ،همچنین با شروع
بــارش بــاران و وقــوع سیل ،آب شرب شهر جنت
آباد و  ۲۷روستای منطقه با دو هزار و  ۷۴۳خانوار
قطع شد.وی ادامه می دهد :سیل به بخشی از
تاسیسات شهرستان های باخرز و تایباد هم شش
میلیارد ریال خسارت زده است ،برای رفع مشکل
کم آبــی مناطق آسیب دیــده ،عــاوه بر ارســال
الکتروپمپ و تجهیزات ،درخصوص اعــزام تیم
هایواکنشسریعبهمنطقهوگروههایتخصصی
از تربت جام ،نیشابور و خواف و توزیع آب با یک
دستگاه تانکر اقدام شده است.

خسارت 25میلیاردی سیالب به شهرستان های صالح آباد و تربت جام
بهره مند -حقدادی /توفان شدید جمعه گذشته و شنبه و بارندگی
شدید شنبه و یک شنبه هفته جــاری ،منجر به وقــوع سیالب و خسارت
ها به شبکه برق رسانی ،خط انتقال شبکه آب شرب روستایی و راه های
ارتباطی شهرستان صالح آباد شد.فرماندار شهرستان صالح آباد گفت:
خوشبختانه در سیالب روز یک شنبه با آماده بودن دستگاههای اجرایی و
ارائههشدارهایالزمبهمردم هیچگونهتلفاتانسانینداشتیمولیباعث
قطع برق  ۳۲روستا و تخریب خط انتقال آب شرب  ۲۷روستا ۹ ،پاسگاه
مرزی و خسارت به تاسیسات آب شرب شهر جنت آباد با مجموع  ۲هزار و
 ۷۴۳خانوارشد.ولیقلیچیاظهارکرد :درسیلیکشنبهبهبیشاز 20
رشته قنات روستاهای شهرستان و یک پل مرزی خسارت وارد شده و اداره
جهادکشاورزیشهرستانصالحآباددرحالتعیینوبرآوردمیزانخسارت
بهقناتهاواراضیکشاورزیاست.ولیقلیچیدربارهمیزانخسارتسیل
یک شنبه  ۲۶دی ماه به شهرستان صالح آباد اظهار کرد :میزان خسارت

خبر مرتبط

سیل اخیر حداقل  20میلیارد تومان برآورد شده است ولی تعیین دقیق
خسارت سیل به زودی اعالم می شود.وی خاطرنشان کرد :با استقرار تیم
هایواکنشسریعاتفاقاتآبشهرستانهایتایباد،نیشابوروتربتجام،
ترمیم و رفع خسارت تاسیسات و خط آب شرب روستاهای سیل زده در
شهرستانصالحآبادباسرعتدرحالانجاماست.
امیرذاکری دبیر ستاد مدیریت بحران تربت جام با اشاره به خسارت های
ناشی از بارش باران در دو روز اخیر گفت :درپی بارش های شدید باران در
دوروزگذشتهدرتربتجامبیشاز ۵۰میلیاردریالخسارتبهبخشهای
مختلف کشاورزی  ،دامداری  ،راهداری ،زیرساخت ها و تاسیسات شهری
و...اینشهرستانواردشد.
امیرذاکریافزود:عملیاتتخلیهآبسیالبزیرگذراحمدآبادباهمکاری
ن ادامه دارد و امید است تا پایان
ادارات عضو ستاد مدیریت بحران همچنا 
وقتامروززیرگذربازگشاییشود.

