ﻧﺠــــــﺎت  ۱۲۰ﻧﻔــــــﺮ از
ﺳﯿﻼب/اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در  ۴۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اداﻣﻪ دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﺣﻤﺮ ،ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﺧﺼﻮص
ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﻮی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻣﻮرخ  ٨ﺗﺎ  ۱۶دی رخ داد ،ﮔﻔﺖ ٣١ :اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ آﻣﺎده
ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﺗﺎ در ﻧﻘﺎﻃﯽ
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
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وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ۱۶۰۵دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎدر ۲۶۵۷ ،ﺗﺨﺘﻪ
ﻣﻮﮐﺖ ۱۷ ،ﻫﺰار و  ۵۱۵ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮ ۲۶۱۹۰ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎﯾﻠﻮن ۷۰۰ ،ﺷﻌﻠﻪ
واﻟﻮر ۴۷۷۷ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ۳۵۶۳ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ۷۲۲۴ ،ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮوﺟﺎت،
 ۱۳۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺮﻣﺎ ٣١٠٢ ،ﻗﺮص ﻧﺎن و  ۲۱ﻫﺰار و  ۱۴۸ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در  ۴۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ دارد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻓﺎرس  ۴ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻃﯽ  ۴۷ﺳﻮرﺗﯽ
ﭘﺮواز و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﻣﺪادی  ١١ﺗﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ
زده اﻧﺘﻘﺎل و  ٢٣ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺳﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۶۳ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ
اﻟﻌﺒﻮر اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﻮی در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﻧﺒﻮد و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،اﺻﻔﻬﺎن،
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،زﻧﺠﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ و رﺿﻮی ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﯾﺰد اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع در  ١١٠ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮای  ۴۸ﻫﺰار و ۱۴۴
ﻧﻔﺮ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  ۴اردوﮔﺎه در ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﮐﻨﺎرک و ﻣﯿﻨﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ ١٢٠ :ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﯿﻞ
ﻧﺠﺎت داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ١٠ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ۱۵
ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ۵
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۴۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو از
ﺳﯿﻞ و ﮐﻮﻻک رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺨﻠﯿﻪ آب از ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
 ۴۰۰ﺧﺎﻧﻪ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن از
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  ۴۷۰۰ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  ۷۴۱دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو روز ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺮﻧﺎ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

