ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺟﻬﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮارض ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ
ﻣﻬﻨـﺪس ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺘـﺢ اﻟﻪ زاده ﺳـﺮدرود ي در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ي آﯾﯿﻨﻪ ﺧـﺪﻣﺖ در ﺳـﺮدرود  ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔ ﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز
ﮔﺬ ﺷـﺘﻪ آ ﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾ ﯽ را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮ ي وارد آورد ،آب ﻫﺎ ي روان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ ﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ وارد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آ ﺳﯿﺐ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ي ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ وارد آﻣﺪ.
ﻣﮭﻧـدس ﯾﻌﻘوب ﻓﺗـﺢ اﻟﮫ زاده ﺳـردرودی در ﮔﻔﺗﮕو ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺑری آﯾﯾﻧﮫ ﺧـدﻣت در ﺳـردرود  ،ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎرﻧـدﮔﯽ
ﺳﻧﮕﯾن ﭼﻧد روز ﮔذﺷـﺗﮫ آﺳـﯾب ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﮭری وارد آورد ،آب ھﺎی روان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از
ﺷﮭر ﺑﮫ ﻣﻧﺎزل و ﻣﻐﺎزه ھﺎ وارد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﺳـﯾب از اﯾن روﯾـداد ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑر و ﻣﺳـﯾرھﺎی ﻧزدﯾﮏ
رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭر وارد آﻣد.
وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ طﯽ اﯾن روﯾـداد ﺑﺧﺷـﯽ از ﻣﻧﺎزل ﻣﺳـﮑوﻧﯽ دﭼﺎر آﺑﮕرﻓﺗﮕﯽ ﺷدﻧـد ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرش
ﺷدﯾـد ﺑـﺎران ﺳـﯾل آﺳـﺎ در ﺷب ﮔذﺷـﺗﮫ ،رودﺧـﺎﻧﮫ ﺳـردرود ﻧﯾز طﻐﯾـﺎن ﮐرد و آب ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾن طﻐﯾـﺎن ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎزل
ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﻣﻌﺎﺑر وارد ﺷده و ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.
ﺷﮭردار ﺳـردرود اﻓزود :ھﻣﭼﻧﯾن آب در ﻣﻌـﺎﺑر ﺷـﮭر ﺑﺧﺻوص ﺧﯾﺎﺑـﺎن ھـﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟـﺎری ﺷـد ﮐﮫ از ﺷب ﮔذﺷـﺗﮫ
ﺗـﺎﮐﻧون ﻧﯾروھـﺎی ﺧـدﻣﺎت ﺷـﮭری در ﺷـﯾﻔت ھـﺎی ﻣﺗﻌـدد ﺑﺻورت ﺷـﺑﺎﻧﮫ روزی و ﺟﮭﺎدی ﻣﺷـﻐول ﺑﮫ رﻓﻊ آﺳـﯾب ھﺎ و
ﺗﻧظﯾف ﻣﻌﺎﺑر و ﻣﻧﺎطق ﻣذﮐور ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ،ﻋواﻣل زﺣﻣﺗﮑش ﺧدﻣﺎت ﺷـﮭری ﺷـﮭرداری ﺳردرود ﺑـﺎ ﮐﻣﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات در ﺷـﯾﻔت ھـﺎی ﻣﺗﻌـدد ﺑﺻورت ﺷـﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑﮫ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﻊ آوری آب
ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت.
اﯾﺷـﺎن ﺷـدت ﺑﺎرﻧـدﮔﯽ را ﺑﺳـﯾﺎر ﺑﺎﻻـ ﻋﻧوان ﮐرد و اداﻣﮫ داد :در ﭘﯽ اﯾن روﯾـداد ،ﺗﻣـﺎﻣﯽ دﺳـﺗﮕﺎه ھـﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻧـدک ﺗﺟﮭﯾزات ﺧود در زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت
ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ اﻋزام ﺷده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﻊ ﻣﺷﮑل اﻗدام ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺟﺎ دارد ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻘدﯾر و ﺗﺷﮑر رو از ﻋواﻣل زﺣﻣﺗﮑش ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﻌﻣل آﯾد.
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﻣﻧﺎزل ﻣﺳـﮑوﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺳـطﺢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳـﺑت ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑوده اﻧد ،رخ داده اﺳت از ﺷـﮭروﻧدان ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺣوﺻـﻠﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت وﻗوع طوﻓﺎن و ﺳﯾل طﯽ دو ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳردرود رخ داد ﮐﮫ آﺑﮕرﻓﺗﮕﯽ ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎزل را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت.
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