ﺳﯿﻞ ﺑﻪ  ۱۰۰۰ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻣـﺪاد در ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن آﺳـﯿﺐ
زد /ﭘﺮداﺧـﺖ دو ﺑﺮاﺑـﺮی ﻣﺴـﺘﻤﺮی
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯿﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﺳﯿﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺎﺳﮏ و ﺑﺸﺎﮔﺮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه و آﻣﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار از
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دﭼﺎر آﺳﯿﺐ و ﺧﺴﺎرت ﺟﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن در ﺳﯿﻞ
اﺧﯿﺮ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﺪاد  278ﺧﺎﻧﻮار آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺳﯿﻼب در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﯿﺮدف و ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ و ﺗﻌﺪاد  737ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از
 1000داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﯿﻞزده در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و
ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎری ﺧﯿﺮان و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
در ﻣﺎهﻫﺎی دی و ﺑﻬﻤﻦ ،اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎزل دﭼﺎر آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻬﯿﺎری ﮔﻔﺖ :ﻟﻮازم ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ آبﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺳﺒﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺘﻮ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﯿﻞزده در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ و
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﻤﻮده و در ﺗﻼش اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﻬﯿﺎری از آﻏﺎز ﭘﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﺎﻧﻪات را دوﺑﺎره ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ در اﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻧﻮعدوﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺳﯿﻞزده ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ  *8877*076#ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
وارﯾﺰ وﺟﻮﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت  6037991899960169ﺑﻨﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﻣﺪاد ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﯿﻞزده ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

